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Leader+ articula-se em torno de três vectores:
• Vector 1 — Apoio a estratégias territoriais de desenvolvimento rural integradas e de carácter
piloto, assentes na abordagem ascendente.
• Vector 2 — Apoio à cooperação interterritorial.
• Vector 3 — Colocação em rede.

Temas estratégicos prioritários:

Os temas prioritários estabelecidos pela Comissão para Leader+ são:
• Valorização dos recursos naturais e culturais, incluindo a valorização dos sítios;
• Melhoria da qualidade de vida nas zonas rurais;
• Valorização dos produtos locais, nomeadamente facilitando, através de medidas colectivas, o
acesso das pequenas estruturas de produção aos mercados; e
• Utilização de novos repositórios de saber-fazer e de novas tecnologias para tornar mais competitivos os produtos e serviços nas zonas rurais.

Beneficiários e projectos elegíveis:

O apoio financeiro de Leader+ é concedido a parcerias, grupos de acção locais (GAL), com elementos dos sectores público, privado e associativo, responsáveis pela aplicação dos programas
de desenvolvimento rural nos seus territórios. Leader+ tem em vista ajudar os agentes rurais a
repensarem as potencialidades a longo prazo das respectivas regiões. Incentiva a aplicação de
estratégias de desenvolvimento sustentável originais, integradas e de alta qualidade, bem como a
cooperação nacional e transnacional. A fim de concentrar os recursos comunitários nas estratégias
locais mais promissoras e para lhes dar o máximo impulso, o financiamento é concedido, de acordo com uma abordagem selectiva, apenas a um número limitado de territórios rurais. O processo
de selecção é aberto e rigoroso.
Ao abrigo de cada programa de desenvolvimento local, podem ser financiados projectos individuais adequados à estratégia da região. São elegíveis para Leader+ todos os projectos subvencionáveis ao abrigo do Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA), do Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e do Fundo Social Europeu (FSE).
Ao nível da tomada de decisões no seio de cada GAL, os parceiros económicos e sociais e as associações devem representar, no mínimo, 50% da parceria local.

Duração do período de programação:
2000-2006.

Destaque
Inovação em Leader +

Subvenção comunitária:

Um total de 5 046,5 milhões de euros, dos quais 2 106,3 milhões de euros (2 143,5 milhões de euros
após indexação intercalar) são financiados pelo FEOGA, secção Orientação, e o restante através de
financiamento público e privado.
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Destaque
• Incrementar a inovação em Leader +
Melhoria da qualidade de vida nas zonas rurais
• Itália — A caravana da saúde: responder às necessidades de saúde de uma região
• Luxemburgo — Aprender a brincar: preparação para o mundo real no recreio da escola
Valorizar os produtos locais
• Grécia — Frixa: integrar produtos locais de qualidade
• Países Baixos — Intercâmbio rural em Noord Beveland

Leader+
Magazine
Leader+ Magazine é uma publicação trianual editada pelo Observatório Europeu dos Territórios Rurais.
Leader («Ligações entre acções para o desenvolvimento da economia rural») é uma iniciativa comunitária lançada pela Comissão Europeia e coordenada pela Direcção-Geral da
Agricultura e do Desenvolvimento Rural (Unidade F3). Os conteúdos de Leader+ Magazine
não reflectem necessariamente a posição das instituições da União Europeia.
Conselho editorial: Observatório Europeu dos Territórios Rurais
Responsável: Uwe Lerbs, Comissão Europeia, DG Agricultura e Desenvolvimento Rural, Unidade F.3, 130 rue de la Loi, B-1040 Bruxelles

Optimizar a utilização dos recursos naturais e culturais
•	França — Descobrir mesteres tradicionais no Alto Jura
• Áustria — Representar a história na sua região
• Reino Unido — Descobrir a rede «Igreja aberta»

Contribuições para esta edição: unidades nacionais da rede Leader+ e grupos de acção local

Utilizar os novos repositórios de saber-fazer e de novas tecnologias
• Portugal — Na proximidade imediata: uma estratégia de informação regional
• Espanha — Parques solares num cenário rural

Fotografia da capa: fotografia cedida pelo GAL belga Pays d’Anlier, de la Sûre et de l’Attert

Cooperação no desenvolvimento rural
• Irlanda e Reino Unido — Utilização criativa dos meios digitais: desenvolver as aptidões
dos jovens
•	Finlândia e Itália — Orientação: combinar desporto e inovação
As mulheres e os jovens no Leader+
• Entrevista: Reino Unido — Vanessa Vollans, gestora de GAL, East Riding of Yorkshire
•	Alemanha — Onde Leader+ está na moda!
Novos Estados-Membros
• País em destaque — Leader na Polónia: reforço das capacidades
Notícias Leader+
Seminário Europeu Leader+, Grosseto, Itália: valorizar os produtos locais

A presente revista da Comissão Europeia destina-se a promover o acesso do público
às informações sobre a iniciativa comunitária Leader+. O nosso objectivo é divulgar
informações exactas e actualizadas. Caso nos sejam assinalados erros, procuraremos
corrigi‑los. Todavia, a Comissão declina toda a responsabilidade quanto às informações contidas na presente revista, nomeadamente a nível dos dados financeiros relacionados com os projectos descritos e, em especial, da elegibilidade das despesas.
Os leitores devem, por conseguinte, tomar todas as precauções necessárias antes de
fazer uso destas informações, que utilizam por sua conta e risco.
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Leader+ Magazine é publicada em 20 línguas oficiais da União Europeia e tem uma tiragem
de 35 000 exemplares.
Para mais informações: Leader+ Contact Point, Rue du Marteau 81, B-1000 Bruxelles.
Tel.: (32-2) 235 20 20. Fax: (32-2) 280 04 38. E-mail: contact.point@Leaderplus.org. Internet:
http://ec.europa.eu/leaderplus
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Para encomendar mais exemplares de Leader+
Magazine
envie um e-mail para contact.point@leaderplus.org ou envie o seu pedido por fax ou
pelo correio, com indicação das suas coordenadas exactas e da quantidade e versão
linguística pretendidas, para:
Leader+ Contact Point
81, Rue du Marteau
B-1000 Bruxelles
Tel.: (32-2) 235 20 20
Fax: (32-2) 280 04 38
Pode ainda tornar-se assinante das publicações Leader+. Para que o seu nome seja incluído
na nossa lista de assinantes, queira proceder ao seu registo em linha, através do formulário
disponível no seguinte endereço: http://ec.europa.eu/leaderplus

Numa palavra:
Inovação em Leader +
por Jean-Luc Demarty, director-geral,
Direcção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural
Comissão Europeia

A

ctualmente, todas as políticas da União Europeia procuram fomentar a inovação, considerada a melhor forma
de promover o crescimento e o emprego na Europa. A iniciativa Leader tem uma longa experiência nesta tarefa:
quando foi lançada, em 1991, o seu principal objectivo consistia em encontrar respostas inovadoras para os problemas do mundo rural. Dispomos já de um bom registo das actividades dos grupos de acção locais (GAL), constituído ao
longo do tempo, que demonstra a eficácia da abordagem Leader em prol da inovação no meio rural e que pode servir de
referência para outros. A inovação é algo de complexo, que não se resume a uma questão de financiamento. Nas zonas
rurais, requer, muitas vezes, a combinação de proficiência local com formas externas e bem codificadas de conhecimento
e de recursos «suaves» ou «duros» e a adaptação das tecnologias e serviços às necessidades específicas das populações
rurais. A inovação rural consiste em encontrar e explorar melhor as vantagens concorrenciais que as zonas rurais podem
apresentar para as economias e sociedades modernas, incluindo a procura de bens ambientais.
Em termos económicos, a inovação pode contribuir para a exploração comercial eficaz de novas ideias, e, deste modo,
gerar crescimento e prosperidade sustentáveis. Aquilo que consideramos inovador para uma zona rural específica pode
não o ser para outra. Por este motivo, é importante estabelecer relações e interacções com diversos sectores, como, por
exemplo, a agricultura, as tecnologias da informação e da comunicação, o ambiente, os transportes e a energia, as pequenas e médias empresas e os serviços, a fim de satisfazer as necessidades territoriais locais.
A abordagem Leader revelou-se um instrumento muito útil para promover a inovação rural, na medida em que integra e
acrescenta valor a diferentes tipos de proficiência sectorial. Isto não é surpreendente, dado tratar-se de um aspecto crucial da sua abordagem experimental do desenvolvimento rural. Os projectos Leader+ podem ser inovadores de uma ou
várias das seguintes formas: comparativamente a uma abordagem anterior; novos produtos ou serviços; criando novas
formas de trabalho em equipa, quer numa estrutura de gestão, como um GAL, quer no âmbito da cooperação ao nível
de um projecto; aproximando diversos sectores ou grupos; combinando diferentes actividades; explorando novos mercados e processos, etc. Neste contexto, a inovação está subjacente a outros elementos da estratégia de desenvolvimento
Leader+, ao incentivar os agentes rurais a reflectirem sobre o potencial a longo prazo da sua zona e ao desenvolver
estratégias integradas, reforçar o contexto económico com vista à manutenção dos postos de trabalho, melhorar as capacidades organizativas e, de um modo geral, encontrar novas formas de trabalho conjunto. Todas estas acções podem
dar origem a novos modelos de desenvolvimento rural, que poderão ser utilizados para superar muitos dos problemas
com que as zonas rurais europeias se vêem confrontadas.
É talvez normal pensar que apenas são inovadores projectos relacionados com «novos conhecimentos e novas tecnologias», empresas de alta tecnologia e novas invenções. Nesta edição da Leader+ Magazine, a inovação é ilustrada em todos os temas Leader+ e num largo espectro de projectos. Por exemplo, pode aplicar-se à escolha do «grupo-alvo», tema
de projecto, abordagem e modo de informação-divulgação. Nos Países Baixos, vimos de que forma uma abordagem
diferente das necessidades da região permite que a própria região se veja com outros olhos. No Luxemburgo, a inclusão
de um novo grupo-alvo na execução do projecto resulta em melhor qualidade de vida para os seus beneficiários últimos.
Da Áustria chega-nos um excelente exemplo da forma como o facto de correr riscos na escolha do assunto e dos meios
de comunicação pode trazer benefícios, enquanto em França a inovação se pode ver na combinação de diferentes ideias
no âmbito de um mesmo tema de projecto.
A inovação pode igualmente incidir nas condições prevalecentes numa dada zona. Um novo projecto ou ideia numa determinada região não é seguramente o mesmo noutra qualquer região. É por este motivo que o funcionamento em rede
de Leader, que permite a Leader+ partilhar e transferir conhecimentos e motivar outros grupos para serem inovadores, é
igualmente uma parte integrante do programa. Leader+ Magazine é um aspecto do funcionamento em rede, e convido-vos a dele tirar o máximo partido.
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Leader+ EM ACÇÃO
Conhecer melhor
as nossas turfeiras
Estados-Membros: Reino Unido, Irlanda, Finlândia e França
Regiões: Escócia; Offaly; Perapohjolan Kehitys; Bretanha
Nome do GAL coordenador:
Lomond & Rural Stirling LEADER+
Custo total do projecto: 494 214 euros
UE: 203 378 euros
Outros fundos públicos: 197 531 euros
Fundos privados: 93 305 euros

Guias locais em acção

«Conhecer melhor as nossas turfeiras» é um projecto organizado
por uma parceria de GAL e agências nacionais de quatro Estados-Membros e que abrange: o GAL
coordenador, Lomond and Rural
Stirling LEADER+ (Escócia), Offaly
Leader+ Company (Irlanda), Perapohjolan Kehitys ry (Finlândia)
e Pays du Centre-Ouest Bretagne
(França). As agências parceiras são
a Scottish Natural Heritage, o Serviço Geológico Nacional (Finlândia), a Metsahallitus (Finlândia), a
AMV Natural Areas (França), e Cicindele (França).
Por toda a Europa, as turfeiras são geridas de diferentes
modos e encaradas também de forma diferente por quem
vive e trabalha na sua proximidade. Essas diferenças reflectem-se nos diferentes graus de abertura das áreas turfosas
aos visitantes. O projecto procurou reunir os parceiros para
partilharem conhecimentos e experiências sobre a forma
de maximizar a experiência dos visitantes sem desvalorizar a imagem da turfeira. Na sua zona respectiva, cada parceiro desenvolveu abordagens inovadoras da gestão das
turfeiras, com especial atenção ao acesso e à interpretação
destes frágeis sítios naturais.
A equipa internacional partilhou proficiência nos seguintes domínios: aumento da participação da comunidade; interpretação da turfeira na arte e na cultura; fomento
do interesse e do envolvimento da juventude nas turfeiras;
utilização de painéis interpretativos para melhorar a compreensão e a experiência dos visitantes. O financiamento
deste projecto permitirá:
• a realização, por cada parceiro, de seminários de formação sobre o tópico em que possui maior experiência;
• a execução, por cada parceiro, de um projecto prático
em que sejam aplicadas as experiências e as aprendizagens resultantes dos intercâmbios;
• a elaboração de um guia de boas práticas de gestão do
acesso e da interpretação das turfeiras, destinado a todos os gestores de turfeiras da Europa. O guia incluirá
as conclusões e as recomendações do projecto;
• a organização de um evento final de informação‑divulgação.

Estado-Membro: Bélgica
Região: Valónia
Nome do GAL: Asbl Pays d’Anlier, de la Sûre et de l’Attert
Custo total do projecto: 55 000 euros
UE: 22 500 euros
Outros fundos públicos: 22 500 euros
Fundos privados: 10 000 euros
O GAL belga Pays d’Anlier, de la Sûre et de l’Attert está empenhado em desenvolver iniciativas susceptíveis de melhorar o acolhimento reservado aos turistas que procuram
a região. Leader+ proporcionou aos operadores turísticos
oportunidade de, conjuntamente, programarem seis períodos de formação para guias locais.
Os futuros guias recebem 50 horas de formação teórica, que inclui comunicação, ecologia e ecossistemas, associados, por seu turno, a elementos‑chave específicos da
região: património e história locais, gastronomia e folclore, potencial turístico local e arquitectura. Com visitas no
terreno que se prolongam por sete dias, a formação inclui
ainda uma visita a cada um dos sete municípios da região.
O projecto pretende formar 90 guias aptos a acompanhar grupos de turistas em visitas específicas com a duração de um ou mais dias. Nas duas primeiras sessões de
formação, foram conferidos certificados a 20 guias. Houve um grande número de candidatos à formação de guia,
na sua maior parte mulheres desempregadas (80%) que
procuram emprego sazonal. O projecto atraiu igualmente a atenção de organizações que oferecem alojamento e
atracções turísticas.
Para além dos «guias locais», o GAL elaborou uma
«carta de qualidade para guias», que se integra bem na
abordagem qualitativa desenvolvida para alguns dos seus
outros projectos: melhoria da sinalização regional, criação
de excursões temáticas e valorização dos produtos locais.
Graças a Leader+, diversos operadores turísticos passaram
a trabalhar em colaboração e, numa segunda fase, aderiram a um projecto de cooperação transnacional que visa
desenvolver o conceito de «turismo familiar». O projecto já
deu frutos, encontrando-se três dos guias formados a trabalhar em postos de turismo locais.

Nome da pessoa de contacto: Geneviève Nivarlet
E-mail: leader+@bastogne.be
Fotografia cedida pelo GAL belga Pays d’Anlier, de la Sûre et
de l’Attert

Nome da pessoa de contacto: Anne-Michelle Ketteridge
E-mail: ketteridgea@stirling.gov.uk
Sítio Internet : www.lrsleaderplus.org.uk
Fotografia cedida pelo GAL Lomond & Rural Stirling LEADER+
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Um ambiente natural para
a criação de cavalos

Redescobrir vinho de qualidade
juntamente com a biodiversidade

Estado-Membro: Suécia
Região: Sörmland
Nome do GAL: Våg 21

Estado-Membro: França
Região: Pays de La Loire
Nome do GAL: Layon Saumurois

Custo total do projecto: 752 093 euros
UE: 97 860 euros
Outros fundos públicos: 146 802 euros
Fundos privados: 507 431 euros

Custo total do projecto (fase 2): 31 600 euros
UE: 14 220 euros
Outros fundos públicos: 14 324 euros
Fundos privados: 3 056 euros

Alguns pequenos agricultores suecos possuem terras de
baixa produtividade que oferecem um habitat natural perfeito para cavalos, representando, igualmente, uma boa
oportunidade para diversificar as actividades da exploração.
O negócio das corridas de cavalos e dos espectáculos
de saltos está em franca expansão. Dado que grande parte
dos proprietários dos cavalos reside nos centros urbanos,
os animais têm de ficar alojados e a cargo dos criadores e
equitadores. A falta de espaço obriga os criadores a manter os cavalos em pequenas parcelas de terreno e, durante
os meses de Inverno, em cavalariças. A ideia de criar cavalos de uma forma natural, deixando os poldros junto das
éguas durante mais tempo e com acesso a maiores áreas
de terreno era uma aspiração antiga de Ingvar Fredricson,
professor reformado e especialista em criação de cavalos,
que acredita que as éguas são os treinadores naturais dos
poldros.
O conceito do projecto consiste, portanto, em aproveitar
as terras pouco produtivas destes pequenos agricultores
para criar um espaço onde os cavalos sigam um programa
de criação certificado, apoiado por Leader+, e que garante
aos proprietários o melhor ambiente para os seus cavalos.
Este programa certificado oferece diversas vantagens para
os cavalos. Em primeiro lugar, podem andar livremente
em grandes áreas de pasto vedadas ou permanecer nas
cavalariças, ao mesmo tempo que são treinados naturalmente, percorrendo caminhos balizados, com obstáculos
naturais. Os cavalos jovens podem, deste modo, treinar-se
simplesmente seguindo as éguas. O uso de emissores-respondedores ligados a receptores especiais instalados no
distribuidor automático de alimentos e de água e à Internet permite aos proprietários acompanhar à distância as
actividades dos poldros.
O projecto é gerido pela «Associação do Cavalo de Salto» e foi desenvolvido em cooperação entre esta associação, diversos agricultores e o professor Ingvar Fredricson.
O GAL Leader+ Våg 21 financiou uma parte do projecto e
desempenhou um papel fundamental no estabelecimento da parceria entre os diferentes parceiros.

Este projecto, que se encontra agora na sua segunda fase
no âmbito de Leader+, está a dar um novo impulso a uma
zona vitícola consolidada, através de uma parceria local
entre o sector público e o privado, que trabalha com o GAL
Layon Saumurois. Com efeito, o projecto associa parceiros
locais de diferentes contextos, que, embora partilhem um
objectivo comum, em circunstâncias normais não trabalhariam em cooperação. Entre os parceiros contam-se um
viticultor, a delegação local da «Liga para a protecção das
aves», autoridades públicas e diversas agências de desenvolvimento turístico.
A actividade desenvolve-se num local em que a produção de vinho foi interrompida há algum tempo. A decisão,
tomada por um viticultor independente, de reintroduzir a
viticultura e aumentar a biodiversidade do local implicou
um estudo, financiado por Leader+, que foi realizado na
primeira fase do projecto. O trabalho de desenvolvimento
prosseguiu numa segunda fase, com o objectivo de salvaguardar a qualidade do ambiente. O local foi melhorado
em termos paisagísticos e, após autorização da entidade
pública responsável, a Onivin, foi replantado com novas
vinhas. Simultaneamente, o seu potencial turístico está a
ser explorado, com financiamento de Leader+, o que incluiu: a produção de painéis com informação sobre a biodiversidade e a geologia, um desdobrável didáctico com
as diferentes características do local (que pode igualmente
ser utilizado nas escolas locais) e animação das vinhas (em
cooperação com o museu do vinho local).
O projecto realiza, simultaneamente, diversos objectivos socioeconómicos e ambientais, a saber, a melhoria da
imagem da área e das vinhas locais, a criação de um novo
produto «turístico», a protecção de determinadas espécies
da fauna e da flora e a melhoria da qualidade do vinho local.

Nome da pessoa de contacto: Ingvar Fredricson
E-mail: i.fredricson@swipnet.se
Sítio Internet: www.hhklubben.se/engelska/ram.htm
Fotografia cedida pela unidade nacional da rede sueca
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Nome da pessoa de contacto: Bénedicte Michaud
E-mail: leader-layonsaumurois@layon.org
Fotografia cedida pela unidade nacional da rede francesa
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Destaque
Incrementar a inovação em Leader +:
uma perspectiva finlandesa
Por Tytti Siltanen, perita temática de
Leader+, Develooppi Ltd, Finlândia.
Tytti Siltanen trabalhou, no âmbito de
Leader II, como responsável por projectos e avaliadora de GAL e, no âmbito de
Leader+, como chefe da unidade nacional da rede, trabalhando actualmente
como consultora independente.

Introdução

No âmbito do programa Leader+, existe uma vasta gama
de projectos, alguns dos quais indiscutivelmente inovadores. Por exemplo, onde mais se poderá encontrar terapia
hortícola para os idosos, roupas feitas de pele de foca, ópera rural com um elenco composto por profissionais e por
pessoas da região, e muito mais? Estes são exemplos de
diferentes tipos de inovação, em termos de abordagem,
execução e tecnologia adoptada, patentes em projectos
financiados no âmbito do programa Leader+ finlandês.

transposto para outras regiões e/ou domínios de actividade de Leader. O programa Leader deve ser um laboratório de ideias novas. Além disso, há que avaliar uma nova
abordagem da inovação na investigação, que pode ser
considerada um resultado da interacção entre diferentes
intervenientes e que se pode alicerçar num contexto social, político e económico específico. A dinâmica da inovação não é determinada unicamente pelos conhecimentos
existentes, mas também, em larga medida, pela eficácia e
eficiência do processo de aprendizagem no âmbito dos
sistemas de inovação.

O que é inovação?

Há inovação no Leader?

A inovação é um elemento fundamental da metodologia
Leader+ e constitui a própria natureza de Leader, enquanto programa-piloto que exige abordagens inovadoras do
desenvolvimento local nas zonas rurais. Os programas
locais devem prever medidas que contenham algo novo,
nunca antes experimentado na região e susceptível de ser

Leader+ Magazine

A iniciativa Leader I (1991‑1994) concentrou-se na criação
de uma rede de competências, enquanto instrumento para
o desenvolvimento de uma zona, tendo a rede Leader sido
considerada uma fonte de proficiência e de informações
inestimáveis. O estudo de 1994 referido num documento do Observatório Leader II, «Transnational cooperation
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Proporção de grupos diferentes que pensam que, na Finlândia,
o programa Leader+ é inovador

under Leader II» (cooperação transnacional no âmbito de
Leader II), revelou que, pelo menos, um em cada quatro
GAL Leader I estava envolvido em algum tipo de cooperação: intercâmbio de experiências, transferência de inovação, empresas comuns, participação numa rede temática,
etc. Como refere o mesmo documento, o principal impacto da cooperação transnacional no âmbito de Leader II foi
a inovação.
Nesse âmbito, no sector turístico, foram descobertas
novas abordagens, nomeadamente para o conceito de
turismo centrado numa zona, bem como novos métodos
organizativos e novos tipos de actividades inspiradas na
tradição. Na produção agrícola e alimentar, a inovação não
se limitou às abordagens, técnicas, produtos e mercados: a
inovação foi essencial para tratar a questão do «risco» associado a novos produtos. Em torno do tema «ambiente e património», o impacto da adopção de abordagens comuns
foi menor entre os grupos ambientalistas do que entre as
organizações tradicionais que se lançavam em áreas que
tocavam questões ambientais. A tecnologia da informação
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foi muito inovadora, envolvendo diversos tipos de proficiência, abordagens e técnicas. Também a forma como a
tecnologia foi utilizada numa abordagem centrada numa
determinada zona foi muito importante.
A experiência finlandesa teve início no Leader II, após
a adesão deste país à UE. Cotejando os dois programas
(Leader II e Leader+), observa-se que a inovação mudou,
especialmente no que respeita à obtenção de resultados
mais inovadores nos domínios dos serviços sociais, turismo, sector da pesca e formação/ensino. No Leader+, os
resultados inovadores multiplicaram-se em diversos tipos
de inovações técnicas, por exemplo, numa nova tecnologia de remoção da neve das ruas, no desenvolvimento de
um instrumento web para a obtenção de informações em
tempo real e na transformação de resíduos agrícolas. As
acções inovadoras incluíram ainda a criação de arte a partir da natureza, a recolha de plástico nas explorações para
reciclagem e o envolvimento de jovens numa zona, com
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recurso a um patrocínio especial. O desenvolvimento de
actividades de uma forma inovadora é ilustrado por uma
nova cooperação entre empresas e escolas, pela comercialização de serviços junto de novos parceiros e pela substituição dos avós por pessoas mais velhas que se ocupam
de crianças não pertencentes à sua família. Deste modo,
muitas acções inovadoras podem, simultaneamente, ser
consideradas acções sociais.
Segundo a avaliação intercalar do programa Leader+
finlandês (2005), 75% dos responsáveis por projectos finlandeses afirmaram que Leader tinha desenvolvido novos
tipos de actividades nas suas áreas. 60% dos membros dos
conselhos de administração dos GAL Leader+ finlandês
pensam que os projectos desenvolvem algo novo.
A maior parte dos responsáveis Leader finlandeses pensa que o carácter piloto que devem assumir os projectos
Leader é, de entre os princípios da iniciativa, o mais difícil
de seguir. Os grupos Leader interpretaram a inovação e o
carácter piloto como um novo método, produto ou serviço
nunca antes ensaiado pelo responsável pelo projecto e novo
na zona ou no aglomerado populacional. Que pensam, porém, os responsáveis pelos projectos? Pode alguém avaliar
de forma realista o carácter inovador dos seus projectos?

ou sistemas de apoio deficientes. A forma como os projectos são geridos e os métodos utilizados podem ajudar a
superar os problemas.
Segundo um relatório intitulado «Transnational Cooperation under Leader II», publicado em 2001 pelo Observatório Leader II, os GAL concentravam-se, frequentemente,
nos problemas mais imediatos e de mais fácil explicação
(por exemplo, responsabilizando factores externos), apesar de, muitas vezes, o problema ter mais a ver com atitudes ou com a metodologia e a gestão do projecto em
causa.
Os problemas internos da cooperação transnacional
no âmbito de Leader II situavam-se ao nível da parceria
transnacional (barreiras linguísticas, diferenças culturais,
expectativas e graus de envolvimento diferentes, etc.) e
prendiam-se com o conteúdo do projecto (definição de
objectivos, medidas e actividades, metodologia e calendário), problemas de gestão (coordenação, divisão de
responsabilidades, acompanhamento e avaliação, etc.) e a
conjugação dos níveis local e transnacional. Os obstáculos
externos diziam respeito a problemas financeiros, jurídicos
e administrativos, bem como com problemas decorrentes
de um sistema de apoio ineficaz ou de procedimentos
pouco claros.
Normalmente, a forma mais importante de trocar conhecimentos no âmbito da organização e da rede passa
por conversas ocasionais e informais e por reuniões formais. Podem surgir problemas de comunicação, devidos
a: limitações de calendário, terminologia e linguagem,
relutância em partilhar informações, deficientes aptidões
linguísticas ou contacto com as pessoas erradas.

A cooperação como canal de inovação
importante

A cooperação é uma palavra-chave para o «incremento da
inovação e do conhecimento». Isto significa mais cooperação: na zona do próprio GAL e com outras zonas, nacionais
ou estrangeiras. Isto aplica-se aos projectos, aos membros
dos Conselhos de Administração, aos GAL, às autoridades
e ao próprio país. Importa igualmente não esquecer que
fazemos parte de uma grande família Leader. Em toda a
UE, há 73 programas Leader+ e 893 GAL. Para incrementar a inovação, é necessário criar os nossos conhecimentos
próprios e absorver novos conhecimentos de fontes exteriores. O que exige que nos apoiemos mais uns aos outros
e que troquemos novas ideias. A disseminação de conhecimentos pode ser feita de diversas formas e por diversos actores. É necessário desenvolver instrumentos de Internet
e intranet, bem como instrumentos culturais, que apoiem
a comunicação nacional e internacional. O recrutamento
de pessoal e de membros do Conselho de Administração
com experiências diferentes e com vontade de participar
em seminários e de recorrer a especialistas é igualmente
importante. Existem muito bons instrumentos nacionais e
internacionais, como seminários, revistas e boletins informativos, que podemos utilizar mais, para além de podermos ser mais disciplinados na sua utilização.

Algumas ideias para boas práticas

Em primeiro lugar, é importante estabelecer uma boa parceria. Encontrar os parceiros certos e estabelecer laços efectivos cria um ambiente de trabalho positivo e facilita a transferência e o intercâmbio de proficiência. Também é possível
encontrar o parceiro certo para o projecto recorrendo aos
instrumentos nacionais e transnacionais disponíveis no âmbito de Leader+, através de contactos estabelecidos, bases
de dados, Internet, seminários temáticos, etc. A primeira
reunião com os parceiros é muito importante: conhecer os
potenciais parceiros o mais precocemente possível, manifestar claramente a vontade de trabalhar em conjunto, prever,
nas primeiras reuniões, tempo para a familiarização mútua,
reflectir em conjunto sobre possíveis ideias de projectos e
recorrer à criatividade para criar laços de confiança entre os
parceiros. Importa notar que a acção hábil dos promotores
pode contribuir para tirar o melhor partido de cada ideia.
Em segundo lugar, o teor do projecto deve ser adequado. É importante estabelecer uma clara distinção entre o
projecto propriamente dito e as actividades conexas e uma
correspondência entre objectivos e necessidades. Os projectos mais eficazes e inovadores surgem em resposta a necessidades. Devem ser definidas metas operacionais claras,
que conduzam a resultados visíveis e mensuráveis, e acordadas metas a curto e a longo prazo. Definir um plano de
acção realista consiste em: decidir as actividades; tornar as

Problemas na inovação e na cooperação

Dado que envolve parceiros com culturas e experiências
diversas, a cooperação é um processo que acarreta dificuldades potenciais. À partida, os parceiros podem ter expectativas diferentes em relação à cooperação. Os GAL enfrentam problemas internos, como a insuficiente coordenação
ou parcerias inadequadas, mas, por vezes, existem igualmente obstáculos externos, como atrasos administrativos
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acções tão concretas quanto possível; permitir o desenvolvimento horizontal e vertical do projecto; decidir quem é responsável por cada uma das acções; e determinar a forma de
avaliação das acções e do respectivo relatório. É igualmente
necessário escolher uma metodologia adequada, e a constituição de grupos temáticos é uma opção a considerar.
O processo de gestão, com
uma coordenação clara do projecto, é outro aspecto crucial.
O modelo de gestão e de coordenação deve ser seleccionado
através de uma discussão aprofundada, de modo a alcançar o
consenso. Para esse fim, é necessário elaborar documentos
pormenorizados e avaliar o
funcionamento do método de
gestão escolhido. As tarefas devem ser distribuídas no início e
no decurso do projecto. O projecto deve ser acompanhado e
avaliado quantitativa e qualitativamente.
No contexto do desenvolvimento rural, é essencial assegurar que cada projecto tenha um impacto local. Os
projectos, bem como os GAL, devem representar um valor
acrescentado que vá ao encontro das necessidades locais.
Uma boa forma de o fazer consiste em promover ampla e
claramente, a nível local, os resultados alcançados.
Os factores externos prendem-se com a adequação das
estruturas financeiras, jurídicas e administrativas, bem como
do apoio. A integração de outras fontes de financiamento e
da coordenação constitui um requisito adicional. Igualmente essenciais são a divulgação das boas práticas e a programação da continuidade de projectos lançados no âmbito de
Leader I, Leader II e Leader+.
Em princípio, todos os problemas têm solução. Um dos
elementos mais importantes é a atitude em relação ao intercâmbio de informações e à cooperação. Se o valor das informações e da cooperação não for óbvio, será difícil motivar e
implicar outros.

merecem atenção. O envolvimento empenhado do Conselho
é uma condição essencial do êxito, o que se aplica, aliás, tanto
aos membros do Conselho de Administração como aos dos
GAL. Os conselhos que funcionam bem fazem sempre a sua
auto-avaliação, no intuito de assegurarem o crescimento e a
renovação, ou seja, de se inovarem a si próprios.

É necessária maior criatividade e a assunção de
mais riscos

A criatividade é composta por muitos elementos: capacidade de apresentar e «vender» ideias, coragem intelectual, capacidade de pensar de forma diferente e positiva, respeito
pelas ideias dos outros, busca activa de informações novas
e importantes. Os grandes inovadores desenvolveram a sua
atitude perante a vida a partir destes elementos. As pessoas
não nascem apenas criativas, tornam-se também criativas
— podem desenvolver a sua criatividade e a sua capacidade de inovação. É preciso dar-lhes tempo para se decidirem,
para ouvirem os outros atenta e activamente, para ajudarem e incentivarem outros a desenvolver e melhorar as suas
ideias, para colocarem abertamente as suas perguntas e se
interessarem em encontrar a melhor solução para os problemas. Uma forma possível consiste em participar em cursos
que as ajudem a potenciar a sua criatividade.
É preciso mais coragem para atribuir fundos a projectos
focalizados em acções-piloto e em novos métodos. As autoridades devem ser mais flexíveis nas suas regulamentações,
e Leader+ deve ser mais visto como um instrumento de financiamento de riscos. Neste contexto, devem ser desenvolvidos métodos para avaliar os resultados da inovação.

A inovação é essencial

As novas ideias ou as novas formas de intervenção podem
ser descobertas por acidente ou podem fazer parte de um
processo de desenvolvimento. As inovações nascem da
curiosidade, da criatividade e da cooperação. Se os parceiros do projecto não têm uma ideia clara do resultado pretendido para um dado projecto, torna-se impossível atingir
metas de projecto. O mesmo acontece se os responsáveis
pelo projecto não dispõem de recursos suficientes, nomeadamente em termos de horário e tempo de trabalho, o que,
praticamente, inviabiliza qualquer forma de criatividade.
Contudo, ninguém está sozinho perante o problema da inovação. Frequentemente, é possível obter ajuda
de outros responsáveis por projectos, de outros GAL, de
membros do Conselho de Administração, de autoridades,
etc., que, enquanto parceiros, podem facultar e criar, de
forma sistemática, conhecimentos e inovação. Há aqueles
que podem ter adquirido competências e experiência trabalhando em diferentes tipos de projectos e que podem
contribuir para o processo de inovação.
Em suma, a inovação é necessária, porque o futuro
exige novos métodos, produtos e serviços. A inovação ganhou importância, não só no contexto do mercado e da
empresa, mas também no contexto do crescimento e do
desenvolvimento regional. O programa Leader constitui
um instrumento perfeito para tentar introduzir coisas novas e deve ser considerado, portanto, um instrumento para
promover a inovação e a construção de um futuro melhor.
A inovação é importante para todos, pelo que deve ocupar um lugar cada vez mais destacado. É necessário correr
mais riscos para tentar introduzi-la, mudar as regras se estas a dificultarem e cooperar mais em prol da inovação: o
único risco de Leader é ter êxito!

Inovação no âmbito dos GAL e concentração no
impacto

O Conselho de Administração do GAL é um importante activo do desenvolvimento rural de uma região. A direcção
dos GAL (definição de estratégias e de metas, qualidade da
execução, integridade, valorização dos recursos humanos
e avaliação do desempenho), combinada com os recursos
reunidos (fundos, voluntários, sensibilização, reforço das capacidades), é determinante para a sustentabilidade do desenvolvimento rural. Os melhores conselhos concentram-se
no impacto. A sua eficácia e as decisões que tomam podem
ser determinantes. O impacto sustentável pode ser visível
sob a forma de mudanças efectivas nas zonas rurais: crescimento, segurança financeira, reputação melhorada e mais
pessoas a viverem e a trabalharem felizes nas zonas rurais.
O Conselho de Administração deve ser diversificado: diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de qualificações,
de demografia e de zonas. Os conselhos devem impor-se
normas. O que deve exigir-se a um membro do Conselho
de Administração? De que forma deve ser desenvolvida a
capacidade do Conselho? Importa prestar muita atenção à
representação das unidades territoriais de base, à assiduidade, à dimensão do Conselho e à contribuição pessoal dos
membros. Também a participação, a liderança, o crescimento
dos recursos ou o empenhamento no desenvolvimento rural
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Melhoria da qualida de
vida nas zonas rurais
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Divulgar a importância
dos cuidados de saúde
preventivos

ITÁLIA

A caravana da saúde: responder
às necessidades de saúde de uma região
Este projecto vai direito ao coração das comunidades rurais, para manter uma vida saudável
Por David Mastrecchia, Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA)

Introdução

Inovação no plano local

O GAL Moli.Gal é composto por quatro entidades privadas e três públicas e situa-se na região de Molise, no Sul
de Itália, onde trabalha com muitas das organizações
da região, nomeadamente de carácter administrativo,
económico e cultural.
A região é dominada pelos sectores agrícola e de serviços, assumindo a indústria transformadora, o comércio e o artesanato menor importância. O turismo apenas
é significativo nas zonas costeiras e de montanha.
A população, envelhecida, tem baixos níveis de rendimento, está um pouco isolada e apresenta um nível
reduzido de despesa per capita com actividades culturais, desportivas e de lazer. A situação é agravada por
infra‑estruturas de serviços e de comunicações deficientes, estas últimas penalizadas pelo terreno montanhoso. Esta combinação de factores conduziu a um
declínio da qualidade de vida em vastas zonas do território.
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Tendo em conta este contexto local, o GAL Moli.Gal consagrou toda a medida «Melhoria da qualidade de vida e
da capacidade de organização das comunidades locais» ao
seu plano de desenvolvimento local. Os objectivos globais
da medida podem resumir-se da seguinte forma:
• melhoria da qualidade de vida da população residente
nas zonas rurais e redução do seu isolamento;
• desenvolvimento e melhoria das oportunidades de
emprego, incluindo em áreas profissionais específicas
para jovens e mulheres;
• melhoria da qualidade do ambiente de acordo com a
percepção da população.
O primeiro ponto subdivide-se em: serviços médicos,
nomeadamente exames preventivos e serviços de diagnóstico no território; assistência e serviços sociais; serviços
de transportes; serviços educativos; e activação de serviços informativos e telemáticos.

→
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A beleza da paisagem contribui para a qualidade de vida

A acção é digna de referência devido ao seu carácter específico, originalidade e sensibilidade a um problema real
das zonas rurais, uma vez que requer um empenhamento
maior de todos os implicados no desenvolvimento rural,
não apenas no âmbito do programa actual, mas também
dos futuros programas Leader.
Em especial, este projecto constitui a primeira intervenção do género e prende-se com a prestação de
novos serviços médicos e com a realização de exames
médicos preventivos e de diagnósticos no território coberto pelo GAL.

Tendo em conta estas questões, o projecto está subdividido em duas secções:
• estilos de vida, doenças cardiovasculares e tumores:
análise, prevenção e comunicação com o público;
• avaliação das técnicas de telemedicina aplicadas no
território.

Objectivos do projecto

O projecto tem vários objectivos:
• descobrir e avaliar os principais hábitos de vida susceptíveis de ter um impacto sobre o risco de doenças
cardiovasculares e de cancro da população de Molise
abrangida pelo GAL;
• descobrir o que a população sabe sobre prevenção;
• avaliar os riscos individuais de doença;
• tentar manter o regime alimentar típico tradicional.
A primeira parte do projecto foi iniciada em 2005 e
realizada com recurso à «Caravana da Saúde». Contou
com uma equipa de cerca de 10 médicos, coordenada
pelo professor Giovanni de Gaetano, da Università del
Sacro Cuore, de Campobasso, que empreendeu uma investigação clínica da população rural da zona de Molise.
Em seguida, foi realizada uma série de oito reuniões,
designadas Giornata della Salute (Jornadas da Saúde),
organizadas de modo a decorrer no maior número possível de municípios abrangidos pelo programa de investigação. A selecção foi realizada de acordo com os
presidentes das câmaras municipais, tendo em conta
a demografia específica das zonas e a capacidade dos
municípios de funcionarem como ponto de referência
para comunidades vizinhas.
Estas acções foram possíveis graças à colaboração
activa da administração provincial de Isernia, dos serviços administrativos dos municípios e dos médicos de
família. Foram disponibilizados locais adequados para a

O projecto

O projecto Molise-Salute (Molise-Saúde), «MOLI-SAL»,
é o resultado da colaboração entre a Università Cattolica del Sacro Cuore (Universidade Católica do Sagrado
Coração), o Centro de Investigação Campobasso, o Instituto Neuromed IRCCS de Pozzilli e o Moli.Gal, grupo
de acção local. Parte do pressuposto de que as doenças
graves, como as cardiovasculares, podem ser prevenidas através da correcção de maus hábitos de vida ou
da manutenção de bons hábitos, pelo que se reveste de
um enorme valor potencial para a comunidade. Investigações documentadas revelam que os estilos de vida
tradicionais do Mediterrâneo, como o da região de Molise, são eficazes na prevenção de muitas dessas doenças
graves. Portanto, o projecto tem potencial não só para
combater doenças, como também para melhorar a qualidade de vida em sentido lato.
Para além dos aspectos patológicos, é importante
solucionar alguns dos problemas que os doentes e as
suas famílias enfrentam quando é necessário realizar
exames regulares a uma distância considerável de casa:
uma forma de solucionar o problema é através da telemedicina.
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realização de testes de diagnóstico, bem como meios de
transporte para permitir que pessoas de comunidades
vizinhas se deslocassem aos centros médicos.
Estas «Jornadas da Saúde» foram precedidas de uma
intensa campanha de comunicação e informação, na
imprensa local e, através de cartazes, nos municípios,
sobre as actividades do projecto.

temente ignorado, mas com efeitos importantes e positivos, tanto na percepção que a população rural tem
da utilidade das políticas de desenvolvimento como na
focalização em zonas periféricas deste tipo.

Obter resultados

No decurso das «Jornadas de Saúde», a população recebeu informações pormenorizadas sobre a prevenção de
doenças graves e sobre os estilos de vida mais correctos,
através de folhetos e de outro material. Contudo, a dimensão mais significativa do projecto consistiu no facto
de as pessoas poderem entrar em contacto directo com
investigadores e médicos dos laboratórios da Università
del Sacro Cuore — esta possibilidade é outro aspecto da
alta qualidade do projecto e, sem dúvida, reduziu a distância que, frequentemente, separa doentes e médicos.
Os participantes no projecto tiveram ainda a oportunidade de medir gratuitamente alguns dos seus dados
biométricos e clínicos, por exemplo, o peso, a altura, a
cintura, a tensão arterial, bem como os níveis de glicemia e de colesterol. Estas medições eram acompanhadas de um breve questionário sobre o estado de saúde
e o estilo de vida actuais das pessoas.
No final do exame, todas as pessoas receberam, independentemente dos resultados do mesmo, uma Carta
del Rischio Cardiovascolare (mapa dos riscos cardiovasculares), que indicava o seu risco pessoal nos próximos
anos. Com a ajuda da Carta del Rischio, os participantes
poderão discutir com o seu médico pessoal as melhores
estratégias de prevenção a adoptar.
O projecto, executado sob a direcção do GAL, concluiu a sua oitava Giornata della Salute em 9 de Outubro
de 2005, com um total de 700 análises biométricas e clínicas à população rural, o que marcou o início da parte
científica do projecto (outra fase do mesmo projecto).

Resultados de cuidados de saúde inovadores

A estreita relação entre a promoção de cuidados de saúde preventivos e a investigação científica demonstra o
carácter inovador e a utilidade do projecto.
Os dados, introduzidos num sistema informatizado
criado especificamente para o projecto, foram imediatamente analisados, de modo a fornecerem um quadro
da situação de saúde na zona específica do território de
Molise sob investigação. As informações obtidas sobre
as doenças existentes, o tipo de regime alimentar e o estilo de vida são cruciais para definir os riscos de doença
e as melhores formas de prevenção.
Os resultados foram facultados a todas as autoridades que intervêm no território, de modo a que, conjuntamente, possam definir as iniciativas e medidas necessárias para reduzir os factores de risco e fazer face aos
problemas de saúde especificamente identificados para
cada município.
De um modo geral, esta iniciativa suscitou muito interesse junto da população local, que foi alvo de uma
vasta campanha de informação destinada a sensibilizá-la para várias questões relacionadas com a saúde. O êxito desta iniciativa ficou igualmente a dever-se, em larga
medida, ao entusiasmo e profissionalismo dos médicos
locais que nela participaram. Esta iniciativa demonstrou
ainda que Leader+ pode intervir num domínio frequen-
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A Caravana da Saúde
Estado-Membro: Itália
Região: Molise
Nome do GAL: Moli.Gal
População: 48 695
Superfície: 1 321 km²
Custo total do projecto: 222 222 euros
UE: 66 666 euros
Outros fundos públicos: 66 666 euros
Fundos privados: 88 890 euros
Período de elegibilidade do projecto:
2000-2006
Nome da pessoa de contacto: Nicola di Niro
Morada: Via Zurlo 5, 86100 Campobasso
Telefone e fax: (39) 08 74 69 94 61
E-mail: moligal2@tin.it
Internet: www.moligal.it
Fotografias cedidas pela unidade nacional da rede italiana
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Com projectos do conceito de recreio...

… e uma última verificação de todos os elementos necessários

LUXEMBURGO

Aprender a brincar: preparação para
o mundo real no recreio da escola
Criar um recreio que tenha em conta aspectos ecológicos e que funcione como «sala de aula» para a
aquisição de competências de adulto

Introdução

segundo as acrianças, aquilo que lhes falta no recreio são
zonas verdes.

Em Roodt-Syr, no município de Betzdorf, situado na região
Leader+ de Lëtzebuerger Musel, está a ser construída uma
nova escola primária central. As autoridades municipais
incumbiram a «Comissão da Futura Escola» da construção
do complexo da nova escola. Como Betzdorf é membro
da aliança para o clima «Klimabündnis» (), era óbvio que
a nova escola teria de obedecer aos actuais critérios ecológicos de construção e que o recreio da nova escola não
seria de betão.
A fim de ter em conta as opiniões dos interessados na
nova escola, foi criado um grupo de trabalho, denominado
«Recreio da escola». Este grupo, composto por membros
da «Comissão da Futura Escola», da associação de pais, do
corpo docente, do corpo docente do ensino especial, dos
guardas florestais e dos horticultores do município, reuniu-se, pela primeira vez, em Outubro de 2003. Partindo
do princípio de que as crianças não têm todas as mesmas
necessidades recreativas, decidiram dividir o recreio da
escola em quatro zonas de actividades: um espaço para
jogos de bola, uma zona tranquila para as crianças relaxarem, uma zona para desenvolverem a sua criatividade e
uma zona consagrada à natureza, com árvores e vegetação variada. O último ponto é importante, uma vez que,

Definir o conceito

A Carta de Otava (OMS 1986) estatui que o estado geral de saúde e de bem-estar de uma pessoa resulta do
seu ambiente e experiências passadas de vida, trabalho,
aprendizagem e lazer. Um bom recreio de escola, com todas as suas interacções, tem um impacto duradouro na
vida das crianças. Assim, o grupo de trabalho «Recreio da
escola» estava muito empenhado em integrar os aspectos de saúde, em especial a sensibilização para o problema das drogas.
Os parâmetros escolhidos para o recreio da nova escola, apresentados às autoridades municipais e ao arquitecto, foram os seguintes:
• o recreio não deveria ser um bloco quadrado de betão;
• não deveria ser preenchido com baloiços e escorregas
caros;
• tanto as crianças com necessidades educativas especiais como as crianças da escola primária deveriam poder utilizar o recreio;
• deveria haver áreas diferentes que respondessem a diferentes necessidades das crianças;
• o recreio deveria ser concebido tendo em conta a problemática da sensibilização para o problema das drogas;

(1) Klimabündnis (http://www.klimabuendnis.org/start.htm) é uma
aliança que promove as energias renováveis, o uso racional e a
economia de energia, os transportes não poluentes, etc.
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M elhoria da qualidade de vida nas zonas rurais

•
•
•

as crianças deveriam participar na realização do projecto e na sua execução;
deveriam ser observadas todas as mais recentes normas de segurança;
durante os intervalos das actividades escolares, deveriam ser minimizadas as situações de vandalismo e
agressão.

pectiva diferente. Envolver as crianças no debate e solicitar
a sua opinião significa levá-las a sério.

Workshops com a participação das crianças

Após um primeiro consenso com as autoridades municipais de Betzdorf, o arquitecto e o grupo de trabalho «Recreio da escola» decidiram organizar workshops com as
crianças.
Numa primeira fase, os professores de Roodt-Syr trabalharam com as crianças, indo ao recreio da escola actual e
fazendo duas perguntas aos alunos:
• De que é que gostas neste recreio?
• De que é que não gostas neste recreio?
Os resultados do inquérito foram afixados num painel,
para que todos os pudessem ver, e serviram de base aos
debates dos workshops. Os workshops foram realizados nas
manhãs de sábado, em Maio, Junho e Julho de 2004, e em
cada um deles participaram cerca de 50 crianças. Em jeito
de conclusão do primeiro workshop, as crianças foram enviadas numa viagem imaginária, em que eram convidadas
a idealizar a sua zona favorita do recreio da escola e a desenhá-la no espaço de recreio.
Noutros workshops, pediu-se às crianças que representassem o seu recreio ideal em quatro modelos em 3D. Os
resultados destes workshops revelaram que as crianças sabiam exactamente como queriam que fosse o seu recreio.
Através da sua participação no projecto, as crianças puderam identificar-se com o recreio da sua futura escola, o que
aumenta consideravelmente a probabilidade de o respeitarem quando estiver pronto, em 2007.

A importância do recreio no desenvolvimento
do carácter

O consumo de tabaco, álcool e drogas nas escolas suscita
uma preocupação crescente. É consensual que as crianças
com baixa auto-estima e limitadas aptidões sociais são
facilmente pressionadas ou simplesmente influenciadas
pelos seus colegas a desenvolverem maus hábitos. Relativamente a este aspecto, os educadores são chamados a
desempenhar um papel importante, ajudando as crianças
a desenvolverem as suas aptidões sociais e autoconfiança.
Tais objectivos podem ser atingidos através da construção
de um cenário adequado, como um recreio onde as crianças possam brincar espontaneamente, num ambiente seguro e de acordo com as suas próprias regras.
As crianças têm de aprender a lidar com as suas emoções
e, brincando, são capazes de expressar as emoções negativas e as positivas. A relaxação é também um elemento‑chave num recreio de escola. Para a maior parte das crianças,
o exercício e o desporto são actividades apreciadas que,
simultaneamente, permitem da melhor forma libertar grandes quantidades de energia. Os estudos revelam igualmente que o exercício físico melhora os níveis de concentração e
aumenta o período de atenção na sala de aula.
Por este motivo, e a fim de responder às diferentes necessidades das crianças, a proposta para o recreio da nova
escola apresenta-o dividido em quatro zonas (zona de jogos, zona de relaxação, zona de criação e zona de natureza), o que permite às crianças educarem o corpo, a mente
e o espírito enquanto brincam com os colegas.

O recreio da escola

Participação das crianças na execução
do projecto

Estado-Membro: Luxemburgo
Região: Moselle
Nome do GAL: Lëtzebuerger Musel

Normalmente, as autoridades municipais recorrem a arquitectos para elaborar projectos e construir recreios de escola
que respondam às necessidades das crianças e, simultaneamente, obedeçam às mais estritas normas de segurança.
Isto significa que as crianças conhecem os recreios das escolas já concluídos e prontos a serem utilizados. Ou seja, as
crianças são confrontadas com um produto acabado, em
cuja concepção e execução não participaram. Um aspecto inovador deste projecto foi o reconhecimento, desde o
princípio, da importância
das opiniões e da participação das crianças.
Esta participação das
crianças é importante por
diversas razões. Permite-lhes pensar de forma
crítica e independente e,
dado que a perspectiva
das crianças é muito diferente (mais livre e espontânea) da dos adultos,
elas podem trazer ideias
novas, por encararem os
problemas de uma pers-
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População: 32 569
Superfície: 261 km²
Custo total do projecto: 17 817 euros
UE: 1 782 euros
Outros fundos públicos: 7 127 euros
Fundos privados: 8 908 euros
Período de elegibilidade do projecto:
2004-2006
Nome da pessoa de contacto: Pascale
Krombach-Arend
Endereço: 23, route de Trèves BP 57
L-6701 Grevenmacher
Telefone: (352) 75 01 39
Fax: (352) 75 88 82
E-mail: info@musel-leader.lu
Internet: www.schoulhaff.lu www.leader.lu
Fotografias cedidas pela unidade nacional da rede luxemburguesa
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GRÉCIA

Frixa: integrar produtos locais
de qualidade
Uma região montanhosa desenvolve um plano a longo prazo baseado em sinergias locais
para lutar contra o declínio económico
Introdução

Frixa é uma típica aldeia de montanha, situada no município de Skillountos, na província de Ilia (noroeste do Peloponeso). A maior parte dos cerca de 500 residentes na
aldeia trabalha no sector agricultura, que se baseia essencialmente na cultura da oliveira. Contudo, na última década, os rendimentos agrícolas sofreram uma quebra significativa, o que levou a um êxodo contínuo da população,
à medida que os habitantes se afastaram da região para
procurar outros trabalhos.
Não obstante, dada a riqueza do seu património natural
e cultural, a região possui vantagens significativas. A sua
proximidade (26 km) da famosa Olímpia antiga, local dos
antigos Jogos Olímpicos, dá acesso a uma série de sítios
e monumentos arqueológicos importantes. Também o rio
Alfos, que atravessa a região, possibilita diversas actividades de lazer, como caiaque, rafting, campismo, etc.
No âmbito de Leader II e, posteriormente, de Leader+,
foram executados diversos projectos, que tiram partido
dos recursos naturais e culturais da região.
Estes projectos representaram uma melhoria
da qualidade de vida da zona e permitiram
o regresso de algumas das pessoas que se
tinham visto na necessidade de abandonar
a região. No âmbito de Leader+, a realização
do potencial da Olímpia antiga foi a principal
prioridade no desenvolvimento das regiões
montanhosas próximas, o que se concretizou
mediante a mobilização de um dos recursos
mais importantes: os recursos humanos endógenos.
Tanto o município como o GAL Olympia
Development SA procuraram activamente
envolver a população local que se mudou
para zonas urbanas nas suas propostas, as
quais criaram novos postos de trabalho e
proporcionaram rendimentos adicionais.

Uma das gamas de cremes naturais disponíveis no mercado

Agrupar projectos conexos

Já no âmbito de Leader II diversos investimentos na região haviam desencadeado o
processo de regeneração, tendo três projectos recebido novos financiamentos para
prosseguir esse processo.
Um desses projectos é o parque de campismo para
crianças «Olympia» (), que foi ampliado a título de Leader+, com o objectivo de aumentar a sua capacidade e a
gama de actividades oferecida, incluindo as actividades
educativas e as recreativas.
Dois outros projectos prendem-se com uma fábrica

Os óleos aromáticos locais são produzidos numa fábrica moderna

de óleos aromáticos (essenciais) financiada por Leader II.
Esta fábrica destila plantas aromáticas locais para produzir
óleos essenciais, nomeadamente: óleo de laranja e água
de laranjeira, óleo e água de limão, óleo e água de sálvia e
óleo e água de camomila.

→

(1) Este projecto já foi apresentado como Leader+ em acção, no n.º 2 de
Leader+ Magazine.
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Um laboratório cosmético, financiado no âmbito de Leader+, utiliza estes óleos como matéria-prima para produzir
uma série de cosméticos, pelo que foi instalado na proximidade da fonte de produção. A gama de cosméticos prevista
é a seguinte: creme antioxidante, creme Nightflower, creme
Chryssalis, um creme dermatológico e um «dentífrico pastilha elástica». Estes produtos serão vendidos através de uma
rede de perfumarias que cobre todo o território da Grécia.
A colheita, selecção e embalagem das plantas aromáticas são outras actividades geradas pela fábrica de óleos aromáticos. Este trabalho é realizado por residentes locais, proporcionando-lhes rendimentos complementares. Para além
de satisfazer as necessidades da fábrica de óleo, a empresa
transforma e embala anualmente cerca de 15 000 kg de orégãos, 10 000 kg de chá, 2 000 kg de camomila, 4 000 kg de
sálvia e 200 kg de hortelã, que são escoados nos mercados
nacional e internacional.

Integrar produtos locais
de qualidade
Estado-Membro: Grécia
Região: Grécia Ocidental
Nome do GAL: Olympia Development SA
População: 56 598
Superfície: 1 556 km2
Parque de campismo para crianças
Custo total do projecto: 436 615 euros
UE: 151 765 euros
Outros fundos públicos: 89 723 euros
Fundos privados: 195 127 euros
Cosméticos fabricados a partir de óleos
aromáticos:
Custo total do projecto: 265 470 euros
UE: 92 914 euros
Outros fundos públicos: 53 094 euros
Fundos privados: 119 462 euros

Um processo contínuo

Para além das óbvias sinergias entre as actividades supramencionadas, as unidades de produção constituem uma
boa oportunidade de contribuir para a educação ambiental
dos visitantes do vizinho parque de campismo para crianças
«Olympia». Por exemplo, as crianças podem visitar as unidades e observar todo o processo de produção, da colheita,
selecção e embalagem das plantas aromáticas à produção
dos óleos e cosméticos. As diferentes unidades de produção
dispõem de pequenas salas para exposição dos produtos,
bem como de salas para seminários e apresentações.
Estas diferentes actividades criaram novas sinergias e
perspectivas de aumento das vendas de outros produtos
locais. Por exemplo, um pequeno lagar de azeite que já
existia, começou agora, sem qualquer apoio financeiro de
Leader+, a engarrafar o azeite da região. Entre os demais
produtos locais vendidos contam-se o mel e os produtos
de pastelaria e de confeitaria locais.

Embalagem de plantas aromáticas:
Custo total do projecto: 72 334 euros
UE: 26 911 euros
Outros fundos públicos: 11 131 euros
Fundos privados: 34 292 euros
Nome da pessoa de contacto: Gavou
Anastasia
Morada: Krestena Skillountos, GR 270 55
Telefone: (30) 26 25 02 49 90/26 25 02 49 91
Fax: (30) 26 25 02 49 91
E-mail: anol@otenet.gr
Internet: www.anol.gr

Um impulso inovador para a economia regional

Estes investimentos relativamente pequenos, financiados
por Leader II e Leader+, permitiram uma utilização sustentável dos recursos locais, naturais e humanos, o que contribuiu para lutar contra o declínio económico da região,
funcionando como um multiplicador económico local.
Todas as empresas envolvidas nos projectos aderem
ao «pacto de qualidade local», que faz parte do programa
de desenvolvimento local e foi concebido para criar uma
rede de empresas e promover produtos de qualidade, bem
como para fornecer serviços turísticos de qualidade. O valor
acrescentado para a região é significativo. Até agora, foram
criados 33 postos de trabalho sazonais e dois postos de trabalho permanentes. Em larga medida, tal foi possível graças
à integração vertical destes projectos na economia local.
Simultaneamente, os investimentos realizados no âmbito de Leader II e Leader+ apresentam alguns aspectos
inovadores, incluindo a forma original como os produtos
locais são utilizados, a melhoria da qualidade dos produtos
tradicionais e a comercialização de novos produtos, bem
como o incremento de um turismo alternativo relacionado
com os recursos naturais e ambientais.
Contudo, as características mais inovadoras prendem-se com a colaboração e o funcionamento em rede que
foram iniciados e com as inerentes possibilidades do aumento do turismo e da oferta de uma gama mais completa
de produtos.
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Conhecer a zona de bicicleta...

PAÍSES BAIXOS

Intercâmbio rural
em Noord Beveland
Uma forma diferente de mobilizar recursos locais e de focalizar a estratégia no valor acrescentado
dos produtos locais, incluindo a própria região!
Introdução

Para as pessoas que vivem em zonas rurais, é importante
compreender e aceitar as mudanças que ocorrem no campo, nomeadamente na sequência de acontecimentos concretos, como o surto de febre aftosa que, em 2001, afectou
os Países Baixos.
O «Intercâmbio rural» é um método que, neste tipo de
situações, pode contribuir para a construção de uma estrutura ou de pontos de referência, ajudando a identificar as
questões importantes para a zona e promovendo o debate
sobre essas questões. O resultado deste processo consiste
numa série de recomendações práticas susceptíveis de serem utilizadas na gestão e na orientação do processo de
mudança.

... aproveitar para conhecer um produto local

de peritos vem para a zona sem ideias preconcebidas, os
membros da equipa adoptam, frequentemente, uma abordagem diferente e colocam perguntas que, noutras condições, não seriam colocadas. As etapas do procedimento
de intercâmbio rural podem ser sintetizadas da seguinte
forma:
• constituição de um comité de acção local;
• concepção do questionário para a zona, com consulta
de todos os intervenientes locais;
• preparação de uma «Semana de Intercâmbio», em que
um mediador selecciona os membros da equipa;
• intercâmbio;
• formulação de planos de acção conformes às recomendações da equipa;
• avaliação dos resultados.

Sobre o intercâmbio rural

O «Intercâmbio rural» é um método comprovado ultimado
por centros de desenvolvimento rural dos EUA (Glynwood
Center) e do Reino Unido (CEI Associates). Depende de peritos que, a título voluntário e sem conhecimento ou contacto prévio com a zona de acolhimento, passam uma semana
nessa zona, a fim de apreenderem as suas características
específicas e potencial. Simultaneamente, avaliam as aspirações das pessoas e das organizações da zona, com recurso
a um questionário elaborado por pessoas da zona.
Os peritos são seleccionados em função da importância das suas competências para as questões específicas
avançadas pela zona de acolhimento. Dado que a equipa
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A primeira experiência neerlandesa

promover a região de forma que beneficie a zona e as pessoas
que aqui vivem e trabalham?
Após a semana de intercâmbio, foram constituídos vários grupos para trabalharem as recomendações da equipa.
O trabalho incluía o estabelecimento de uma relação entre
a história e a identidade agrícolas da região e o turismo,
bem como a concepção de material promocional para promover a região. Outros resultados da semana de intercâmbio foram o reforço das relações com o parque nacional da
região e a abertura de novas possibilidades para o sector
agrícola, por exemplo, através de novas culturas, atractivas
para turistas e visitantes.
Em suma, graças à iniciativa de intercâmbio rural, a comunidade de Noord-Beveland formulou uma pergunta
para a qual obteve várias respostas. Contudo, pode considerar-se que o mais importante resultado desta iniciativa
foi uma melhor apreciação do processo de cooperação no
âmbito da sua estratégia de desenvolvimento rural.

Durante uma semana, no mês de Setembro de 2003, a
comunidade de Noord Beveland (na província de Zelândia) acolheu uma equipa de intercâmbio rural composta por dois peritos americanos, três britânicos e três
neerlandeses, que não se conheciam. O seu objectivo
era responder à principal pergunta do Comité Organizador Local (COL) anfitrião: Como impulsionar o desenvolvimento económico da ilha, melhorando a qualidade de
vida das comunidades rurais e utilizando e melhorando os
recursos naturais disponíveis, a saber, a natureza, a paisagem e o panorama?
Após uma semana de intensos passeios, debates, reuniões e entrevistas individuais com muitas autoridades e
residentes de Noord-Beveland, bem como de intercâmbio
entre os peritos, a equipa estava em condições de abordar a pergunta que fora colocada. Os diferentes pontos de
vista foram apresentados a uma vasta delegação que representava a comunidade da ilha e visitantes do exterior, e
que incluía, entre outros, representantes do Ministério da
Agricultura neerlandês com responsabilidades no desenvolvimento rural.

No contexto de Leader+

A rede Leader+ apoiou o carácter piloto deste método
nos Países Baixos, tendo em conta, nomeadamente, a sua
compatibilidade com os critérios Leader+ de inovação e
de abordagem ascendente. Aparentemente, o programa
«Intercâmbio rural» funciona bem devido ao facto de a população da zona de acolhimento desenvolver iniciativas e
assumir responsabilidades pelas suas acções. Isto significa
que, em geral, as iniciativas resultantes de um intercâmbio
deste tipo colhem amplo apoio.
O «Intercâmbio rural» incentiva ainda a liderança local
e reforça o sentido de comunidade na zona de acolhimento. Por exemplo, entidades que, normalmente, não interagem entre si cooperam intensamente durante o processo
de intercâmbio, o que pode suscitar uma nova leitura de
problemas e questões até então não abordados. Importa
ainda sublinhar que não se trata de uma iniciativa governamental, mas de um projecto organizado ao nível das
bases.
O financiamento Leader+ foi utilizado para promover o
processo de consulta: orientação acerca da forma de criar
um comité organizador local, de implicar a população local, de apoiar a formulação da pergunta principal e de ajudar a encontrar os peritos externos mais adequados para a
semana de intercâmbio.

Intercâmbio Rural
de Noord-Beveland
Estado-Membro: Países Baixos
Região: Zelândia
Nome do GAL: Zelândia do Norte e Central
População: 99 993
Superfície: 851 km²
Custo total do projecto: 60 900 euros
UE: 6 000 euros
Outros fundos públicos: 20 000 euros
Fundos privados: 34 900 euros
Período de elegibilidade do projecto:
2002-2003

Paisagem e identidade como recursos locais

Em Noord Beveland, era grande o entusiasmo com o projecto, a avaliar pelo número de pessoas que queria participar no comité organizador local.
Um dos principais resultados do processo de consulta
consistiu em mudar a perspectiva dos residentes de Noord
Beveland, que, apesar de valorizarem efectivamente a paisagem, o panorama, a tranquilidade e as zonas verdes da
sua região, não os consideravam dignos de orgulho ou um
recurso susceptível de ser utilizado. Consequentemente,
uma das principais conclusões da semana de intercâmbio
foi a de que a região dispõe de um importante recurso,
susceptível de ser comercializado, mas unicamente de forma sustentável. Nestas circunstâncias, a pergunta passou
a ser: Que aspectos locais específicos podemos utilizar para
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Nome da pessoa de contacto: Senhora Wisse
Morada: Sociëteit Noord Beveland,
Marinuswerf, 12 4493 Kamperland Países
Baixos
Telefone: (31-33) 432 60 24
Fax: (31-33) 494 07 91
E-mail: Leadernetwerk@etcnl.nl
Fotografias cedidas pela unidade nacional da rede
neerlandesa
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OPTIMIZAR A UTILIZAÇÃO
DOS RECURSOS NATURAIS
E CULTURAIS
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Os esquis feitos à mão ainda fazem parte das tradições da região

❅

Um dos muitos eventos relacionados com os desportos
de Inverno que decorrem no Alto Jura
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FRANÇA

Descobrir mesteres tradicionais
no Alto Jura
Um circuito recém-criado concentra-se em mesteres específicos e em desportos de Inverno,
para dar uma ideia mais precisa do que se passa nos «bastidores»

❄

Introdução

O Alto Jura é uma região de média altitude, com montanhas e florestas, que possui uma indústria de turismo de
desportos de Inverno bem desenvolvida, tradições artesanais e industriais claramente identificáveis e um património de mesteres tradicionais enraizados em zonas geográficas específicas.
Tais mesteres tradicionais distribuem-se por diversos
locais, onde os visitantes podem encontrar oficinas de
artesanato, sítios industriais, museus e, ocasionalmente,
sítios de património natural com instalações turísticas. Os
sítios visitados nos circuitos de descoberta distribuem-se
por quatro municípios e dois departamentos: Chaux-Neuve, Chapelle des Bois (Doubs), Bois d’Amont e Prémanon
(Jura).
Além disso, o GAL Parc du Haut-Jura () decidiu criar uma
rede temática de sítios, aberta ao público, que promove
não só a especialidade local, mas também as pessoas que
para ela contribuem. Esta iniciativa foi lançada com vista a
inscrever os mesteres num contexto regional (dentro dos
limites do parque), a desenvolvê-los no âmbito de uma
rede (em vez de concentrar a iniciativa num único tema,
organização ou município) e a responder à necessidade de
dispersar as actividades por toda a região.

Descansando da neve
melhor a importância da neve para a região do Alto Jura.
Simultaneamente, foi realizado um inquérito a pessoas
pré-seleccionadas nos chamados sítios «descoberta», que
foram escolhidos com base no interesse manifestado na
abertura ao público ou no facto de já possuírem uma política de promoção e desenvolvimento. No seguimento do
inquérito, diversas empresas foram seleccionadas para fazer parte da rede «Espaces et Temps de la Neige» (Espaços
e Tempos da Neve). Esta rede é uma parceria entre o sector público e o privado e integra um museu ecológico, o
Centre National de Ski Nordique (Centro Nacional de Esqui
Nórdico) e um fabricante de esquis.
Em 2003 foi iniciada a fase de execução e em 2004 foi
criada e aberta ao público a rede que liga os quatros sítios
identificados. Com uma carta gráfica previamente aprovada, o material de apresentação e promoção utilizado nos
diferentes sítios foi desenvolvido no quadro de uma iniciativa de «desenvolvimento turístico», que incluiu igualmente uma campanha publicitária.

Circuitos inovadores na rota dos mesteres

A organização de circuitos baseados nos mesteres locais
tem presentes diversos aspectos:
• reúne artesãos, industriais e o museu do artesanato no
objectivo comum de mostrar ao público em geral a forma como um mester evoluiu e como é executado;
• facilita a organização de circuitos «por medida» para turistas e faculta demonstrações;
• assenta em investigação etnológica prévia, que pode
ser divulgada junto de um público mais vasto.
O objectivo da rede de circuitos é bastante inovador, uma
vez que confere uma dimensão cultural, educativa e turística a sítios que, a priori, se destinavam a outros fins. Graças
ao circuito, a história, a actividade empresarial e o desporto são associados por uma mesma temática (a neve), o que
dá aos visitantes a oportunidade de compreenderem a
globalidade do projecto.

A ideia em acção

O projecto tem um objectivo cultural e visa os residentes
do parque natural, bem como os visitantes vindos do exterior. Ao longo dos circuitos, os visitantes podem «viajar»
pelos diferentes cenários, com a ajuda de um guia que
combina informações etnológicas e históricas.
Graças ao conceito original do circuito, este projecto
constitui um instrumento alternativo genuíno de promoção e desenvolvimento dos recursos e dos mesteres tradicionais da zona. O projecto prevê ainda apoio para o

Compreender o que as pessoas querem
realmente

Em 2001, o GAL realizou um estudo sociológico centrado
em aspectos históricos, com o objectivo de compreender

→

(1) O nome do GAL deriva do nome do parque natural: «Parc du HautJura».
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❆
trabalho de renovação e para tornar os sítios acessíveis ao
público. Na realidade, cada sítio é proprietário do projecto,
incumbindo-lhe facultar o acesso ao público e fornecer as
informações necessárias aos visitantes individuais ou às visitas guiadas.
O GAL coordena e assegura um certo grau de coerência entre os diferentes projectos. Está encarregado de definir o conteúdo educativo e a estratégia de promoção e
de marketing, e de produzir instrumentos de comunicação
específicos para a rede. Processa os pedidos de subsídio
dos sítios e assina acordos com os beneficiários, embora os
sítios possam assinar directamente acordos com parceiros
financeiros.

Mesteres tradicionais
no Alto Jura
Estado-Membro: França
Região: Franche-Comté
Nome do GAL: GAL Parc du Haut-Jura

Explorar valores culturais com Leader+

O programa Leader+ permitiu abordar a questão da identidade local por intermédio de um projecto experimental,
baseado na mobilidade e que tem em conta diferentes
perspectivas regionais. Por exemplo, a nível local, o projecto transmite uma identidade e uma imagem fortes, apesar
de abranger apenas uma parte do maciço do Jura.
Além disso, o projecto gera valor acrescentado, na medida em que cria uma nova rede que confere valor cultural
a sítios que, inicialmente, tinham outras finalidades. Por
outro lado, a integração de diferentes projectos sobre o
mesmo tema ajuda a desenvolver novas ideias. O material
promocional utilizado nos diferentes sítios é permutável e
pode ser utilizado noutros contextos, como, por exemplo,
no museu ecológico Maison Michaud, no sítio nórdico Tuffes-Prémanon, no estádio de saltos de esqui, numa exposição instalada na empresa Vandel e numa exposição e num
filme sobre saltos de esqui. Estas actividades contribuem
ainda para desenvolver outras parcerias.
O apoio do programa Leader+ faculta aos sítios em
causa um nível de financiamento garantido durante vários
anos, o que, por seu turno, assegura um empenhamento
activo no projecto.
Os métodos utilizados no projecto podem ser transpostos para outros temas (brinquedos, objectos de madeira,
etc.), a fim de expandir e reforçar a rede, sendo os elementos mais específicos do funcionamento em rede transferíveis para outros projectos. Os proprietários do projecto verificaram que a diversidade dos sítios propostos no circuito
contribuiu para desenvolver os seus domínios específicos
e que Leader+ tem sido uma fonte de inovação capaz de
impulsionar o desenvolvimento económico local.

Leader+ Magazine

População: 2 648
Superfície: 1 651 km²
Custo total do projecto: 146 900 euros
UE: 64 735 euros
Outros fundos públicos: 82 165 euros
Período de elegibilidade do projecto:
7/2003-6/2005
Nome da pessoa de contacto: Olivier Givre
Morada: Maison du Haut-Jura, 39310,
Lajoux, France
Telefone: (33) 384 34 12 37
Fax: (33) 384 41 24 01
E-mail: o.givre@parc-haut-jura.fr
Internet: www.parc-haut-jura.fr
Fotografias cedidas pela unidade nacional da rede
francesa
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ÁUSTRIA

A história levada à cena na sua região

A região austríaca de Hausruck leva à cena uma peça histórica e descobre uma forma teatral de pôr
termo a uma controvérsia do passado
A cura di Thomas Kibler, responsabile di progetto,

esta abordagem contemporânea de uma questão muito
sensível como de a mesma ter sido um retumbante êxito, e
não um escândalo regional.

Por Thomas Kibler, gestor de projecto, e Luis Fidlschuster, da
unidade nacional da rede austríaca

Introdução

Hunt e o jogo de dados de Frankenburg

O Verão de 2005 foi memorável para a região Leader+ de
Hausruck. Cerca de 7 400 pessoas vieram ver nove representações da peça Hunt (Hunt oder, der totale Februar) ().
Apesar da apreensão inicial, a peça conheceu um êxito assinalável, tanto mais extraordinário quanto os ingredientes
eram, inicialmente, muito pouco promissores. Com efeito,
o projecto teatral foi um êxito. Nas representações participaram 150 actores da região, que interpretaram uma peça
sobre as lutas de Fevereiro de 1934. Todos os meios de
comunicação austríacos deram ampla cobertura à peça,
que foi encomendada e financiada por Leader+. O autor
da peça, Franzobel, de renome internacional, obteve o
prémio Nestroy, o mais prestigiado prémio austríaco para
dramaturgos.

O conceito deste projecto teatral foi definido pelo grupo
de trabalho cultural do GAL Hausruck em 2002. A ideia era
encontrar qualquer coisa que pudesse ser representada
nos anos em que a produção «Jogo de dados de Frankenburg» (Frankenburger Würfelspiel) não fosse levada à cena.
A peça envolve cerca de 400 actores amadores e aborda
a insurreição das pessoas do burgo e dos camponeses da
região de Hausruck no século XVII. É levada à cena de dois
em dois anos e é conhecida para além das fronteiras da
região.
As pessoas que lançaram a ideia da peça Hunt impuseram-se, desde o início, objectivos ambiciosos. Na região de
Hausruck, há muitas companhias e grupos de teatro amador. Graças ao trabalho com profissionais, incluindo actores
como Karl Markovics (Stockinger, Kommissar Rex) e Stefanie
Dvorak (Burgtheater, Viena), com o experiente encenador
Georg Schmiedleitner e com a Universidade de Artes de
Linz, os actores amadores desenvolveriam as suas capacidades e o projecto transformar-se-ia num fórum para os
candidatos a actores da região. A grandiosa montagem representou um enorme desafio para os actores amadores,
que, ao trabalharem com profissionais (autor, encenador,
actores), puderam adquirir a confiança e a experiência necessárias para satisfazer as exigências da produção.
Foi igualmente destacada a importância económica e
social da exploração mineira para a região. Assim, foi deliberadamente escolhido um tópico pouco popular, que ainda «mexe» com a região de Hausruck. A abordagem deste
tema quebrou o silêncio sobre as lutas e as execuções de
Fevereiro de 1934, que foram objecto de uma reavaliação
literária. Além disso, o grande projecto Hunt serviu igualmente para lançar a rede que liga os numerosos grupos
de teatro locais, em vista de novos projectos teatrais regionais.

Contexto da peça

Este projecto teatral centra-se nas lutas de Fevereiro de
1934 entre as organizações paramilitares do Partido Conservador (Heimwehr) e os sociais-democratas (Schutzbund),
que ficaram conhecidas na história austríaca como a guerra civil e a revolta dos trabalhadores. Em 12 e 13 de Fevereiro de 1934, o conflito armado atingiu a região carbonífera
de Hausruck, tendo resultado na morte de dez pessoas do
lado do Schutzbund (seis das quais foram executadas sem
julgamento) e de cinco pessoas do lado das forças armadas federais, bem como de dois civis.
O projecto teatral representa uma oportunidade de reavaliar a história contemporânea da região de Hausruck.
Este período deixou fracturas na população que persistem até hoje, pelo que a peça constitui uma oportunidade
de resolver um passado silenciado. A abordagem destes
acontecimentos violentos poderia suscitar uma grande
controvérsia e sérios conflitos, não só na região de Hausruck como em toda a Áustria. Franzobel, o autor da peça,
é originário da região de Hausruck, e a peça Hunt foi-lhe
encomendada pelo grupo Leader+. Para a encenação, foi
solicitado à Universidade de Artes de Linz, Áustria Superior, que desenvolvesse uma produção especial na zona da
britagem de carvão, em Kohlgrube, próximo de Wolfsegg.
Foi muito significativo o facto de não só ter sido possível

Teatro moderno

Hunt é um misto de teatro histórico e de teatro burlesco,
moderno e crítico. A partir de inúmeras entrevistas com
testemunhas da época, o autor, Franzobel, escreveu uma
peça sobre um acontecimento trágico e quase esque-

(1) No contexto do título da peça, Hunt é sobre a «caça» aos mineiros
durante a guerra civil, bem como sobre o «vagão» utilizado para
transportar o carvão para fora da mina.
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cular produção de Hunt. Além disso, a rádio e a televisão
transmitiram reportagens sobre a região e a forma como
esta ousou abordar um aspecto difícil do seu passado.
Para além do reconhecimento da comunicação social,
a peça granjeou ainda alguns prémios artísticos. Não só o
seu autor foi contemplado com o prémio Nestroy, como
o júri deste prémio decidiu, em 26 de Novembro de 2005,
atribuir um «prémio especial» à produção. E, o que é mais
importante, está já prevista uma nova produção para o Verão de 2006, com estreia provisoriamente marcada para 27
de Julho.

cido da história regional: a repressão de uma revolta de
trabalhadores em 12 de Fevereiro de 1934, na região carbonífera de Hausruck, e a execução de seis membros da
organização paramilitar social-democrata Schutzbund. A
peça centra-se no destino pessoal do dirigente regional da
Schutzbund, Fageth, e da sua companheira. Actores amadores da região interpretaram 40 papéis com diálogos,
numa produção que envolveu um total de 150 pessoas da
região de Hausruck nos coros, nos grupos musicais e como
figurantes.
O cenário desta dispendiosa produção foi a primeira
instalação de britagem de carvão da região carbonífera de
Hausruck, em Wolfsegg, um dos mais monumentais e fascinantes sítios de arqueologia industrial do passado mineiro da região de Hausruck. Situada na proximidade do local
em que se registaram os acontecimentos relembrados, visto que os trabalhadores viviam em Holzleithen, serve de
palco a cerca de 100 actores amadores.

No palco com o financiamento de Leader+

As subvenções do programa Leader+ foram utilizadas para
os seguintes elementos:
• composição da peça;
• encenação;
• honorários dos actores profissionais;
• som e luz;
• publicidade e relações públicas;
• cenários;
• arrendamento da instalação de britagem;
• entrevistas documentais com testemunhas da época;
• figurinos e maquilhagem;
• bancadas.

Aspectos inovadores

A história levada à cena na
sua região

Este projecto apresenta diversos aspectos que podem ser
considerados inovadores:
• a escolha de um tema político controverso, em vez de
outro que se inscrevesse no «folclore» mais tradicional;
• a opção de apresentar a peça ao «ar livre», numa zona
mineira, como forma de contribuir para uma melhor
compreensão de um período difícil da história e, desse
modo, para o enriquecimento do património cultural
da região;
• o grau de cooperação entre actores profissionais e não
profissionais;
• a cooperação entre diversos grupos de teatro da região
na realização de um projecto ambicioso, lançando as
bases para novas realizações e melhorando a qualidade do teatro da região;
• o facto de o GAL ter encomendado a peça a um autor
de renome, que a escreveu com base em entrevistas
com testemunhas da época.

Estado-Membro: Áustria
Região, distrito: Áustria Superior, região de
Hausruck
Nome do GAL:
Regionalentwicklungsverband Hausruck
População: 40 783
Superfície: 417 km²
Custo total do projecto: 133 000 euros
UE: 66 500 euros
Outros fundos públicos: 26 600 euros
Fundos privados: 39 900 euros
Período de elegibilidade do projecto:
2/2004-12/2005

Reflectir sobre o êxito

Nome da pessoa de contacto:
Thomas Kibler
Morada: Hauptplatz 8, 4843 Ampflwang
Telefone: (43-7675) 392 99-1
Fax (43-7675) 392 99-4
E-mail: info@hausruck.co.at
Internet: www.hausruck.co.at;
www.hausrucktheater.at

Inicialmente, foram previstos sete espectáculos, para cerca de 4 000 espectadores. Devido à grande procura, foram
agendadas mais duas representações, que esgotaram em
algumas horas. No total, acorreram aos nove espectáculos
7 400 espectadores e tiveram de ser recusados 1 600 pedidos de bilhetes. Também os meios de comunicação social acolheram muito favoravelmente a peça. Assistiram à
estreia mais de 50 representantes da comunicação social,
incluindo alguns estrangeiros, e os principais diários austríacos debruçaram-se por diversas vezes sobre a especta-
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REINO UNIDO

Descobrir
a rede «Igreja aberta»
Uma abordagem inovadora do turismo que se inscreve numa estratégia destinada a valorizar o património de uma região e contribui para a prosperidade rura
Introdução

O território abrangido por este projecto cobre as zonas
rurais de Wrexham County Borough, no nordeste do País
de Gales, e abarca áreas distintas: exploração agrícola de
montanha, periferia urbana, planície e exploração de ovinos. Trata-se ainda de uma zona muito próxima das cidades de Chester, Manchester e Liverpool, pelo que nela residem muitas pessoas que trabalham nestas cidades. Este
facto cria um desequilíbrio de rendimentos, existindo um
marcado contraste entre algumas das comunidades mais
prósperas e as zonas de pobreza e exclusão.
O GAL Northern Marches Cymru procura desenvolver
a capacidade das suas comunidades rurais, concentrando-se nos temas Leader+ de valorização dos recursos naturais e culturais e de qualidade de vida nas zonas rurais.
Num destes projectos, a rede «Igreja aberta», o GAL reuniu 12 igrejas de Wrexham County Borough, que, desde o
lançamento do projecto, em 2003, exploraram uma abordagem inovadora das visitas turísticas a igrejas.

Desbloquear as potencialidades do património

O projecto está a desenvolver uma rede de oportunidades
turísticas centradas nas comunidades em toda a zona Leader+. Isto significa que, pela primeira vez, as igrejas rurais
estão a trabalhar em conjunto, aprendendo umas com as
outras e aproveitando as economias de escala para oferecer um produto de qualidade aos visitantes.
As igrejas encerram muita história e muito património.
Cada igreja, com os seus edifícios conexos, foi tornada mais
atractiva para os visitantes graças a coisas simples, como
painéis de informação que assinalam pontos de interesse específicos, sinalização com o horário de abertura ao público,
novos bancos, etc. Por exemplo, numa das igrejas, foi criado,
com a ajuda de membros da comunidade rural, um centro
para visitantes que valoriza a riqueza histórica do edifício e da
zona circundante. Um frade «animatrónico» relata como era
a vida no País de Gales no século VII, ao mesmo tempo que
outros aspectos do património cultural foram igualmente explorados para chamar a atenção para heróis locais, incluindo
um poeta famoso, e para a arquitectura única da igreja. Esta
actividade incentivou as pessoas a visitarem algumas das zonas rurais inexploradas de Wrexham County Borough.

Uma das doze igrejas da rede

Assim, a rede «Igreja aberta» é promovida como uma
experiência de qualidade para os visitantes, ao mesmo
tempo que os incentiva a passar mais tempo na região. Os
prestadores de serviços locais já começaram colher benefícios do projecto, graças ao aumento do número de visitantes que utilizam as infra-estruturas locais e compram
produtos locais, o que, por seu turno, estimula o turismo
em pequena escala centrado na comunidade e incentiva a
repetição das visitas.
Dado tratar-se de um «projecto para todos», foram
igualmente programadas visitas escolares, enquanto o
marketing dirigido a operadores de autocarros de turismo
e a publicidade em revistas especializadas atraíram um público mais vasto.

Com a ajuda de Leader+

Leader+ funcionou como catalisador na constituição
de uma rede de 12 igrejas (11 rurais e uma na cidade de
Wrexham) e financiou uma série de suportes promocionais comuns, bem como formação. O projecto fomentou
o espírito de comunidade e a participação da população,
tendo sido recrutados voluntários locais para permitir o
alargamento do horário de abertura das igrejas ao público.
Northern Marches Cymru apoiou a formação de voluntários em acolhimento de turistas e actividades turísticas,
aumentando assim o seu contributo para o projecto. A

Criar uma identidade

Está a ser criada uma marca de qualidade, a fim de conferir
uma identidade forte à rede «Igreja aberta». É promovida
através da utilização, pelos visitantes, de materiais de promoção de alta qualidade, com um logótipo próprio, e de
pacotes e cartazes destinados aos visitantes. A marca de
qualidade foi, desde o início, considerada essencial para
tornar a rede competitiva no mercado do turismo.
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Contudo, a principal vantagem deste projecto prendese com os melhoramentos introduzidos nas infra-estruturas das igrejas. A inclusão prevista de mais expositores de
documentação histórica fará com que a Rede Igreja Aberta
continue a dispor de elementos de interesse a oferecer aos
futuros visitantes, o que permitirá garantir que todas as
igrejas da rede valem a visita, assegurando assim a sustentabilidade do projecto a longo prazo.

Manter o atractivo

A realização de eventos ligados ao projecto e o programa educativo continuarão a atrair novos visitantes e, em
consequência, a gerar mais receitas. O processo de recrutamento em curso acabará por conduzir à criação de uma
rede de voluntários formados, com a competência e o entusiasmo necessários para assegurar que as igrejas permaneçam abertas.
Em Outubro de 2005, a rede acolheu quatro novas igrejas, o que, a par de um «trilho de descoberta» previsto para
2006, fará da rede «Igreja aberta» uma grande atracção turística de Wrexham.
Esta rede já foi referida como exemplo de boas práticas
e apresentada em Workshops noutras zonas, para informar
acerca dos procedimentos inerentes à criação de uma rede
deste tipo. A sua importância foi ainda destacada pela inclusão da rede na estratégia de valorização do património
local, que visa fomentar a prosperidade económica das
zonas rurais de Wrexham e sensibilizar as pessoas para a
ligação do património às comunidades locais.

maioria dos voluntários são mulheres que, ao mesmo tempo que adquirem novas competências, difundem conhecimentos inestimáveis sobre a região e ajudam a transmitir
às gerações mais novas informações sobre a sua cultura e
a sua história.
Situadas no coração das comunidades locais, as igrejas
constituem locais ideais para a programação e divulgação
de festivais e eventos relacionados com o património e a
cultura da região. A título de exemplo, refira-se um programa de eventos anual associado aos fins-de-semana do
património europeu e um festival de artes organizado pela
Câmara de Wrexham County Borough.

Os benefícios da cooperação

Outro benefício da cooperação no âmbito de uma rede
reside nas aquisições conjuntas. Ou seja, todas as igrejas
da rede podem comprar mercadorias de qualidade a granel e a custo reduzido. Este facto não só promove a rede
como também lhe permite gerar receitas adicionais, especialmente importantes para as igrejas participantes mais
pequenas.

Rede «Igreja aberta»
Estado-Membro: Reino Unido
Região, distrito: GALES, Northern Marches
Nome do GAL: Northern Marches Cymru
População: 35 245
Superfície: 424 km²
Custo total do projecto: 332 483 euros
UE: 289 229 euros
Outros fundos públicos: 9 725 euros
Fundos privados: 33 529 euros
Período de elegibilidade do projecto:
12/2003-12/2006
Nome da pessoa de contacto: Karen Harris
Morada: Northern Marches Cymru,
Whitegate Industrial Estate, Wrexham, Wales
LL13 8UG
Telefone: 01978 298383
Fax: 01978 365743
E-mail: karen.harris @wrexham .gov.uk
Internet: www.wrexham.gov.uk/nmc
Fotografias cedidas pela rede nacional Leader+ britânica
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UTILIZZAZIONE DI NUOVO KNOW-HOW E NUOVE TECNOLOGIE

Utilizar os novos
repositórios
de saber-fazer
e de novas tecnologias
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Portugal

Na proximidade imediata:
uma estratégia de informação regional
O desenvolvimento de uma estratégia de informação regional destaca uma abordagem local
da promoção dos produtos locais e demonstra que a diversidade pode partilhar uma plataforma comum
Introdução

e da construção de uma rede de artesanato: uma base de
dados de artesãos e artesãs, como forma de promover a
região através do comércio e das profissões locais. O resultado final foi o sítio Internet www.artesanatorede.com, disponível em inglês, francês, espanhol e português. Este sítio
é importante em termos económicos e sociais, na medida
em que visa promover as actividades da população da região, bem como divulgar informações sobre características
culturais específicas e gerais.
Este projecto vai para além da mera construção e manutenção de um sítio Internet. Na realidade, representa
um esforço no sentido de estabelecer contacto directo
com cada artesão da região, através de um levantamento exaustivo de um sector da economia local, que nunca
havia sido feito. A criação de uma base de dados com 140
artesãos locais permitiu ainda compreender melhor as dificuldades enfrentadas por estes homens e mulheres, bem
como as suas necessidades e expectativas.
Leader II financiou a produção do material promocional
de apoio às actividades artesanais: cartões-de-visita, sacos,
embalagens e alguma sinalização conferem uma imagem
de qualidade e de uniformidade aos diversos serviços
artesanais fornecidos. O GAL ajudou ainda os artesãos a
submeterem-se ao processo de certificação das suas actividades artesanais.
Embora, a princípio, o comércio electrónico suscitasse
pouco entusiasmo e as iniciativas na matéria fossem relativamente escassas, foi decidido manter a página Internet
para, no âmbito de Leader+, fazer dela uma «montra» dos
produtos artesanais de 66 dos artesãos seleccionados.
Deste modo, é feita uma promoção permanente dos produtos da região, como o demonstram as cerca de 100 000
visitas. Um notável êxito desta iniciativa foi a venda de mós
(utilizadas para triturar milho ou azeitonas) a clientes nos
Estados Unidos da América. Prevê-se que, numa fase posterior do projecto, seja igualmente possível comprar estes
produtos em linha (comércio electrónico).

O GAL Dueceira está sediado na região portuguesa da Beira Litoral, no centro do país. É uma região caracterizada
por florestas que orlam a serra da Lousã, com albufeiras e
muitos rios, dos quais os mais importantes são o Zêzere e o
Mondego. Estas características naturais identificam a zona,
conhecida como Entre Lousã e Zêzere (ELOZ).
As características naturais determinam igualmente a
identidade local e as condições socioeconómicas. Com cerca de 54 000 habitantes distribuídos por 1 114 km² e sete
concelhos, a região é pouco povoada e sofre os efeitos de
uma população envelhecida e migrante. As principais actividades económicas são a agricultura e a silvicultura. As
indústrias relacionadas com a madeira, como a indústria
do papel, continuam a ser importantes para a região.
Embora as novas tecnologias não sejam um tema central do GAL, a ideia de proporcionar à população local, fisicamente afastada e carente de informações, um recurso
informativo integra-se bem no espírito de Leader, e essa
necessidade da população foi um dos vectores deste projecto.
A criação de um portal Internet constitui um elemento significativo não só para o desenvolvimento da região,
mas também no contexto do próprio programa do GAL. Ao
promover diferentes projectos através do portal regional,
o GAL pretende igualmente acrescentar valor aos recursos
e produtos locais. Os diferentes projectos a seguir apresentados permitem compreender melhor a forma como este
portal pode explorar os projectos existentes na região e,
assim, o seu potencial de desenvolvimento.

Diversidade de projectos

A estratégia compreende três projectos distintos, dois dos
quais, «Artesanato em rede» e «Trilhos da serra», concebidos e desenvolvidos no âmbito de Leader II, prosseguem
sob Leader+ e demonstram o interesse e o significado desta estratégia de informação em linha.

Cooperar em português

«Trilhos da serra»

«Cooperar em português», www.cooperaremportugues.
org, é outra actividade assente numa plataforma Internet,
que liga parceiros radicados no Brasil, em Moçambique, em
Cabo Verde, na Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, em
Angola e em Timor-Lorosae. Baseada numa ideia original
do GAL Dueceira, trata-se de uma actividade de cooperação que envolve mais de 10 GAL portugueses. O projecto
tem por objectivo alcançar e descobrir os países de língua
portuguesa e redescobrir países que já foram colónias
portuguesas. O principal interesse e estratégia subjacente
a este projecto consiste em fomentar a cooperação entre
os diferentes parceiros e em construir uma futura rede comum de interesse mútuo.

Inicialmente, o principal objectivo do projecto «Trilhos da
serra» consistia em conceber e publicar um livro descrevendo o território e a comunidade; contudo, rapidamente
este objectivo evoluiu para a construção de um sítio Internet promocional da região de Entre Lousã e Zêzere, a fim
de promover o turismo da região, aquém e além-fronteiras. Por esse motivo, o seu conteúdo foi igualmente disponibilizado em francês e em inglês.

«Artesanato em rede»

No caso do «Artesanato em rede», o projecto tinha por objectivo inicial facilitar a cooperação, através da concepção
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Para consolidar as suas parcerias com
dois dos parceiros nos projectos — a rede
de informações para o terceiro sector, RTIS,
e a DLIS (rede de desenvolvimento local
integrado e sustentável) —, o GAL visitou a
«Expo Brasil» (feira de desenvolvimento local anual). No evento de 25 de Outubro de
2005, o GAL participou num projecto co-organizado com o Fórum de Desenvolvimento
Local em Língua Portuguesa. Neste evento,
foram estabelecidas novas parcerias com organizações de três países: Moçambique, Guiné
e Cabo Verde. Com este projecto, o GAL espera
compreender melhor o desenvolvimento local
nos diferentes países, o que lhe dará a possibilidade de estabelecer contactos com entidades
e iniciativas locais, tanto para intercâmbio de experiências como para oportunidades comerciais.

Uma questão de estratégia

Desde muito cedo, o GAL Dueceira reconheceu a
importância estratégica das tecnologias da informação e da comunicação (TIC), claramente focalizadas na acessibilidade, na velocidade e na proximidade, para o desenvolvimento da região. O objectivo inicial consistia em desenvolver um sítio que fornecesse
informações sobre o programa Leader+, suscitasse interesse na actividade agrícola da região de Entre Lousã e Zêzere
e constituísse um ponto de contacto e participação. Numa
região de difícil acesso, a Internet é considerada um instrumento que permite, simultaneamente, melhorar o acesso
à região e apoiar o desenvolvimento, contribuindo, dessa
forma, para romper o isolamento da população residente.
Com cerca de 300 000 visitantes, o sítio Internet www.
dueceira.pt já atingiu o seu objectivo inicial. O próximo estádio de desenvolvimento passa pela criação de um portal
para toda a região de Entre Lousã e Zêzere, para o que é
necessário um sítio interactivo que ofereça mais serviços.
Outro progresso recente foi o lançamento de um boletim
informativo electrónico, que é enviado directamente para
cerca de mil assinantes e constitui um meio importante de
divulgar informações sobre iniciativas locais.
A estratégia de informação dos GAL destaca todos os
projectos em curso e constitui um meio de agrupar projectos tão diversos como «Artesanato em rede», «Trilhos
da serra» e, mais recentemente,
«Cooperar em português». O
objectivo não é tanto apresentar exaustivamente os projectos,
mas, principalmente, mostrar de
que forma, com recurso às novas
tecnologias, todos estes projectos se podem agrupar numa única plataforma.

Promovendo os numerosos projectos do GAL

Uma estratégia de
informação regional
Estado-Membro: Portugal
Região: Beira Litoral
Nome do GAL: programa LEADER+ ELOZ
(Entre Lousã e Zêzere)
População: 54 176
Superfície: 1 114 km²
Custo total do projecto: 26 022 euros
UE: 19 516 euros
Outros fundos públicos: 6 506 euros
Período de elegibilidade do projecto:
2001-2006
Nome da pessoa de contacto:
Jaime Carlos Marta Soares
Morada: Rua Miguel Torga, 7, Loja C, P-3200159 Lousã
Telefone: (351) 239 99 52 68
Fax: (351) 239 99 10 18
E-mail: dueceira.eloz@mail.telepac.pt
Internet: www.dueceira.pt
Fotografias cedidas por Dueceira
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Um cenário tipicamente rural para um parque solar

ESPANHA

Parques solares num cenário rural
Leader+ ajuda a ensaiar diferentes sistemas para produzir electricidade solar, susceptível
de gerar proventos económicos para a região e benefícios para o ambiente
Por Julián Monedero: Dobon’s Technology, Tenerife, ilhas Canárias

Introdução

unidade de produção recebe um pagamento correspondente a 575% da tarifa eléctrica média durante os primeiros 25 anos (o que corresponde a cerca de 0,41 euros por
KWh, a preços correntes), descendo esse pagamento para
460% durante o restante período de vida da instalação.

O projecto prende-se com um estudo técnico com vista à
instalação de «parques solares» numa zona rural de Tenerife, e é co-financiado por Leader+ por intermédio do FEDERTE, o GAL de Tenerife. O projecto está a ser executado
por uma empresa de investigação, desenvolvimento e inovação tecnológica.
Um «parque solar» é um terreno onde foram instalados
painéis solares fotovoltaicos, cuja electricidade produzida
pode ser vendida à rede de electricidade, permitindo ao
agricultor ou ao proprietário das terras rentabilizar o seu
investimento.
Este tipo de investimento tornou-se mais atractivo desde a entrada em vigor de uma nova regulamentação sobre
a produção de electricidade (Decreto Real 436/2004), que
criou um contexto económico favorável, especialmente
para instalações fotovoltaicas com uma capacidade máxima não superior a 100 KW. Nos termos da lei, este tipo de
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Parques solares: uma acção-piloto

O projecto tem por objectivo criar um sítio em que possam
ser ensaiados e avaliados diferentes sistemas fotovoltaicos
de geração de electricidade. Para este parque solar, o GAL
disponibilizou uma parcela de terreno isolada, numa zona
próxima de Pájara-Güímar. O objectivo consiste em determinar, em termos de desempenho e de potencial económico, qual a melhor tecnologia para produzir electricidade
através da energia solar (em meio rural).
Dado que há muita concorrência no sector da energia
solar, sobretudo entre grandes empresas, é importante
que as patentes desenvolvidas por pequenas empresas
32
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possam manter uma margem concorrencial. Neste parque
solar, foi instalada, para ensaio, uma tecnologia inovadora
(denominada TETRA-TRACK®) concebida pelos executantes
do projecto. O sistema funciona com recurso a um sistema de orientação programável de eixo duplo e combina
diferentes níveis de concentração fotovoltaica, como se
descreve a seguir.

produtivas, mas igualmente o facto de poderem ser utilizadas terras que, de outra forma, estariam improdutivas,
desde que, naturalmente, disponham de elevados níveis
de radiação solar! A Espanha oferece muitos exemplos
deste tipo, em diferentes regiões, como Múrcia e Navarra.
Além disso, a actividade fomenta o emprego em zonas rurais, criando postos de trabalho ligados à instalação e manutenção do sistema, relativamente simples, ao mesmo
tempo que assegura um rendimento mensal proveniente
da venda de electricidade.
Esta actividade apresenta grande potencial para o desenvolvimento do meio rural, graças ao seu carácter complementar de rendimento adicional para agricultores e
bovinicultores, à sua aptidão para melhorar a qualidade
de vida não só dos habitantes das zonas rurais, graças às
oportunidades de emprego que gera, mas também da sociedade em geral, na medida em que reduz as emissões
das centrais eléctricas que utilizam combustíveis fósseis
e que geram actualmente mais de 90% da electricidade
das ilhas Canárias. A um nível mais vasto, este projecto é
compatível com o objectivo do Plano Energético das Ilhas
Canárias (PECAN) de assegurar a satisfação de 12% das necessidades através de energia de fontes renováveis.
Segundo o co-fundador da empresa que produz os módulos fotovoltaicos: «Se, nos próximos 10 anos, apenas 1%
das ajudas à agricultura fosse consagrado aos parques solares, seria possível criar um sistema fotovoltaico sustentável e
competitivo».

Tecnologia

O sistema tradicional é baseado num módulo solar fotovoltaico estático orientado para Sul e com uma inclinação
que varia em função da latitude do local onde é instalado.
No caso do sistema de orientação programável de eixo duplo, o Sol é seguido durante todo o dia. O sistema utiliza a
mesma tecnologia de base que o sistema fixo, mas dispõe
das seguintes opções: orientação programável, orientação
programável com recurso a espelhos e sistema de refrigeração passivo.
O módulo solar fotovoltaico estático é o sistema mais
comummente utilizado, principalmente em pequenas
instalações, em que é um parte integrante das estruturas.
Uma vez que os módulos fotovoltaicos estão orientados
para Sul (mas imóveis), perde-se muita energia, já que, durante a maior parte do dia, o Sol não está perpendicular ao
painel solar.
O sistema de orientação programável de eixo duplo
pode seguir permanentemente o Sol, funcionando como se
fosse um girassol e mantendo sempre uma superfície (plataforma) perpendicular ao Sol. Este dispositivo giratório é
muito útil nos sistemas de energia solar, na medida em que
permite produzir mais energia do que um sistema estático.
Para aumentar a produção de energia, o sistema de eixo duplo permite a colocação de espelhos de modo a que os painéis ou módulos de captura recebam não só a radiação solar
directa, mas também a radiação reflectida pelos espelhos.

Primeiros resultados

Este projecto tem vários objectivos essenciais: contribuir
para um meio rural mais sustentável, promover a produção de energia renovável por métodos não poluentes e
compatíveis com a agricultura e contribuir para solucionar
os problemas energéticos e ambientais das ilhas Canárias.
Aparentemente, o projecto poderá realizar alguns, se não
todos, estes objectivos.

Benefícios sociais e ambientais

Uma das grandes vantagens dos parques solares é não só
a sua compatibilidade com a utilização de terras agrícolas
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Os primeiros resultados demonstram que os
sistemas de orientação programável de eixo duplo são os que melhor se adequam ao meio rural
e apontam para uma economia de cerca de 30%
nos custos de produção de electricidade. O período de depreciação para uma instalação fotovoltaica fixa de 100 KW é de 11 a 13 anos, conforme
a sua localização. As unidades de produção com
sistema de orientação programável de eixo duplo encurtam o período de depreciação em cerca
de três anos, assegurando mais benefícios líquidos para os proprietários dos terrenos durante o
remanescente período de vida da amortização,
que é de cerca de três anos. Em consequência, os
benefícios líquidos dos proprietários dos terrenos são mais elevados durante este período.

Parques solares
Estado-Membro: Espanha
Região: Canárias
Nome do GAL: FEDERTE
(Federación de Asociaciones
de Desarrollo Rural de la Isla de
Tenerife)
População: 138 840
Superfície: 939 km²
Custo total do projecto: 79
390 euros
UE: 26 465 euros
Outros fundos públicos: 13
230 euros
Fundos privados: 39 695 euros
Período de elegibilidade do
projecto: 8/2004-5/2006

Uma tecnologia inovadora ajusta os painéis aos raios solares

Nome da pessoa de contacto:
Javier Lopez Sanchez
Morada: Amanecer, 45, San Lazaro,
E-38206 Sta C. Tenerife
Telefone: (34) 922 25 46 42
Fax: (34) 922 63 11 39
E-mail: federte@yahoo.es
Internet: www.redcanariarural.org
Fotografias cedidas pela unidade nacional
da rede espanhola
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A formação decorre
no exterior…

Irlanda e Reino Unido

Utilização criativa de meios
digitais: desenvolver as
competências dos jovens
Trabalhando com jovens de forma inovadora, o projecto demonstra que duas comunidades diferentes
podem trabalhar juntas para compreenderem melhor as suas identidades regionais e pessoais

Introdução

forma diferente e inovadora, em que são os próprios jovens a determinar o trabalho. Em segundo lugar, ambos os
GAL já haviam empreendido projectos similares nas suas
zonas de intervenção e, por último, ambos os GAL queriam
desenvolver um projecto transnacional nesta área.
Em Abril de 2004, representantes do KELT e do TRRP
encontraram-se num seminário Leader+ na Escócia. Nos
meses seguintes, foram exploradas diferentes possibilidades e, em Novembro de 2004, estavam em condições de
avançar. Uma série de reuniões realizadas em Janeiro e Fevereiro de 2005 conduziu à aprovação, em Março de 2005,
da proposta final.

Dois GAL Leader+, KELT (County Kildare, Irlanda) e Teignbridge
Rural Regeneration Partnership (TRRP, Devon, Reino Unido),
uniram esforços num projecto transnacional em que participam jovens, trabalhando em conjunto para atingir objectivos
comuns. O projecto dá aos participantes a oportunidade de
aprenderem a utilizar meios digitais e adquirirem experiência
de vida e permite-lhes explorar a sua criatividade e sentimento de identidade regional. Participam ainda no projecto dois
outros parceiros locais: o Centre for Performing Arts (Irlanda)
e o Blind Ditch Performance (Reino Unido).

Construir a cooperação

Descrição e objectivos do projecto

«O projecto teve origem num feliz encontro de pessoas que
pensavam da mesma maneira», afirma Justin Larkin, coordenador do GAL. Este encontro teve três elementos cruciais. O primeiro e mais importante foi o facto de os dois
GAL estarem motivados para trabalhar com jovens, de uma
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O projecto apresenta uma série de aspectos interessantes. Trata-se, acima de tudo, de uma iniciativa de formação destinada
a jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 21 anos,
que dá aos participantes a oportunidade de se exprimirem
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o projecto permite que os jovens se expressem de forma criativa e profissional. Para tal,
são realizados workshops com profissionais,
que disponibilizam as suas competências em
matéria de apresentação e de meios digitais.
Além disso, o facto de serem os jovens a controlar o trabalho que realizam permite-lhes
desenvolver as suas aptidões pessoais. O trabalho em equipa ajuda-os a assumir responsabilidades e funções de liderança, a reforçar
a sua confiança e a respeitar e ter em conta
perspectivas e opiniões diferentes. Todos estes importantes elementos são uma parte
integrante do projecto. Quando os filmes são
concluídos, os jovens são igualmente responsáveis pela apresentação do seu trabalho.
Do ponto de vista da comunidade, o trabalho pretende retratar o carácter e a diversidade locais. Phil Aubrey (TRRP) nota: «Não quisemos que os jovens trabalhassem isolados da sua
comunidade. Procurámos suscitar e encorajar
interacções positivas».
Este envolvimento da comunidade é óbvio
em alguns desenvolvimentos inesperados do
projecto. Por exemplo, em Ballitore, Co. Kildare, um programa de uma semana de actividade estimulou toda a zona. Aqui, a comunidade
pediu para ver o resultado das filmagens, o
que motivou uma noite de estreia. Ora, para
acolher este evento, um velho cinema de Ballitore, encerrado há 40 anos, foi renovado pela
comunidade, com os seus próprios recursos. Além disso,
devido ao elevado número de pessoas que queriam assistir à estreia, foram instaladas ligações de vídeo em directo
em bares locais.
Em Devon, no âmbito da noite da comunidade em
Christow, o Blind Ditch Performance passou filmes antigos que mostravam a vida na região nas décadas de 1940,
1950 e 1960. Em seguida, as pessoas foram convidadas a
entrar numa cabina, onde, através de uma entrevista, eram
gravadas as suas memórias e reacções aos filmes de arquivo. Esta actividade foi gerida pelos jovens, que filmaram
igualmente as entrevistas, cuja duração total foi superior a
duas horas. Este material será entregue ao South West Regional Film Archive, para ser conservado para as gerações
vindouras.

... enquanto no interior também se dão orientações
complementares

de forma criativa através de uma série de curtas-metragens
em filme e em DVD. Os jovens podem, portanto, desenvolver
tanto capacidades técnicas específicas como aptidões de comunicação, a fim de transmitirem à comunidade em geral as
suas perspectivas sobre o lugar onde vivem.
Para a produção de filmes, há dois temas principais:
«percepção e realidade», na perspectiva dos participantes
ao viverem na região natal uns dos outros; e «um dia na
vida» da região. O resultado será apresentado ao público
sob três formatos diferentes:
• Visionamento público dos filmes/DVD;
• Circulação dos filmes/DVD por centros locais com o
Vanland ();
• Distribuição de DVD às escolas e às comunidades.
Para além dos filmes produzidos sobre estes temas, os
participantes filmarão e montarão um documentário sobre a «concretização de um projecto transnacional».
Uma parte essencial do projecto é o intercâmbio de metodologias e de experiências entre as zonas de intervenção
dos GAL, incluindo intercâmbios relacionados com formação pessoal, experiências, ideias e opiniões dos jovens, por
intermédio de «laços vivos» e da rodagem de DVD/filmes.
Desta forma, os jovens poderão explorar as opções que se
lhes apresentam e comparar a percepção e a realidade da
sua vida quotidiana. A formação e os filmes e DVD resultantes são financiados por Leader+.

A experiência cooperativa

Embora ambos os GAL possuíssem experiência neste tipo
de projecto, as abordagens e metodologias utilizadas eram
muito diferentes. Ao combinarem as suas técnicas, conferiram ao projecto um significativo valor acrescentado.
A flexibilidade no programa de trabalho e na calendarização das diferentes actividades permitiu aos dois parceiros tratar de forma independente diferentes aspectos do
programa, ao mesmo tempo que contribuíam para as actividades do outro. Houve também algumas acções em que
os parceiros trabalhavam juntos em actividades do projecto, como um programa de workshops de uma semana
e filmagens no exterior em cada uma das zonas Leader+.
Um terceiro elemento de actividade conjunta está previsto
por ocasião do lançamento público e da apresentação dos
filmes/DVD.

Resultados do projecto

Paralelamente ao desenvolvimento de competências técnicas num meio inovador, acessível e importante para eles,
(1) Vanland é um projecto financiado pela acção 1 de Leader+. Inclui
uma caravana de turismo que foi convertida num espaço de exibição
multivisão. www.vanland.org.
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Os resultados da filmagem
são atentamente avaliados

Uma inovação bem
sucedida

Provavelmente, o aspecto mais
crítico e mais inovador deste
projecto reside no facto de ele
ser dirigido pelos próprios jovens. Os GAL garantem a formação e o apoio técnico que permitem aos jovens assumir
essa responsabilidade, de modo a poderem decidir sobre
os temas a explorar, as histórias a aprofundar, o formato da
apresentação das histórias (magazine televisivo ou pequena dramatização), as filmagens, a gestão da produção e a
montagem final.

Utilização criativa
de meios digitais
Estado-Membro: Irlanda
Região: Border Midland and Western
Nome do GAL coordenador: Kildare
European Leader Teoranta (KELT)

Conclusão

Mesmo antes da conclusão do projecto, eram já evidentes
muitos elementos de boas práticas, com os jovens e as comunidades das zonas de ambos os GAL a beneficiarem do
projecto. Reflectindo sobre o trabalho realizado até agora,
Justin Larkin, responsável do GAL, afirma: «Num projecto
desta natureza, tivemos de ser flexíveis e capazes de responder aos problemas à medida que estes surgiam. Pensámos
que era essencial permitir que o projecto se desenvolvesse
organicamente. O facto de termos conseguido isto no nosso
processo só o pode ter fortalecido».

Estado-Membro: Reino Unido
Região: Sudoeste de Inglaterra
Nome do GAL: Teignbridge Rural
Regeneration Partnership (TRRP)
População total: 164 000
Superfície: 1 700 km²
Custo total do projecto: 137 094 euros
UE: 78 257 euros
Outros fundos públicos: 58 837 euros
Período de elegibilidade do projecto:
5/2005-5/2006
Custos do projecto para a Irlanda
Custo total do projecto: 95 117 euros
UE: 61 827 euros
Outros fundos públicos: 33 290 euros
Custos do projecto para o Reino Unido
Custo total do projecto: 41 977 euros
UE: 16 430 euros
Outros fundos públicos: 25 547 euros
Nome da pessoa de contacto: Justin Larkin
Morada: KELT, The Woods House,
Clane, Co Kildare,
Irlanda
Telefone: (353-45) 86 19 73
Fax: (353-45) 86 19 75
E-mail: Justin@kelt.ie
Internet: www.kelt.ie
Fotografias cedidas pela unidade nacional da rede
irlandesa
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FINLÂNDIA E ITÁLIA

Orientação: combinar desporto
e inovação
No âmbito de Leader+, um desporto popular transforma-se numa fonte de inovação
e de cooperação, e num modelo para o turismo «verde»
Introdução

Este projecto transnacional Leader+ é o primeiro do seu género.
Enquanto acção-piloto,
reúne grupos de Itália
e da Finlândia no âmbito de um projecto de
orientação inovador,
que visa desenvolver
um modelo de orientação associado ao turismo.
A orientação é um
dos mais populares desportos da Escandinávia.
É ensinada nas escolas,
porque, para ser bem
sucedido, este desporto requer inteligência
e raciocínio, bem como
uma boa forma física. O
desporto leva o participante para zonas de
grande beleza natural
Não é fácil decidir qual o caminho a tomar...
pelo que, enquanto actividade para toda a família,
pode ser objecto de exploração turística. Nestas circunstâncias, o grupo alvo inclui não só os jovens da região e os
respectivos professores e encarregados de educação, mas
também empresas da área do turismo.
As primeiras etapas do projecto juntaram dois países
de extremos opostos da Europa, no Verão de 2004, e nelas
participaram os GAL Aktiivinen Pohjois-Satakunta da Finlândia e Antico Frignano e Appennino Reggiano de Itália.
Inicialmente, um grupo de entusiásticos delegados italianos do Consórcio de Turismo de Valli del Cimone e peritos
em orientação italianos da província de Modena foi visitar a zona de intervenção do GAL Pohjois-Satakunta ry, na
Finlândia. Esta deslocação coincidiu com o maior evento
mundial de orientação, que decorria em Jukola, numa zona ... mas depois de encontrado o caminho, é só subir
de natureza selvagem do pequeno município de Jämijärvi. tas em orientação e representantes de GAL da região de
Organizado, essencialmente, por voluntários de associa- Pohjois-Satakunta a visitar a região de Modena e a dar a
ções de orientação, este evento anual, com a duração de sua opinião sobre a adequação da mesma para a prática
24 horas, atrai regularmente cerca de 13 000 concorrentes deste desporto, bem como a discutir os diversos aspectos
da colaboração.
e muitas dezenas de milhares de espectadores.
Em Outubro de 2004, os especialistas finlandeses visitaram Modena, tendo saído reforçada a ideia de que um
O papel dos GAL
O GAL finlandês desempenhou um papel importante na projecto de cooperação constituía uma forma de explorar
organização de reuniões entre os visitantes italianos e os as potencialidades turísticas óbvias da região, inspirar asprincipais responsáveis das associações de orientação e sociações de jovens locais e desenvolver aptidões sociais
as autoridades locais. Após as primeiras discussões entre num contexto internacional. Nessa base, os Conselhos de
os diferentes grupos, nasceu a futura rede de projecto. Em
seguida, os italianos convidaram um grupo de especialis-

→
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Administração dos GAL iniciaram o processo de planificação do projecto, de modo a que este pudesse ser lançado
em Março de 2005 em Satakunta e três meses mais tarde
em Modena.
No Outono de 2005, dois novos parceiros aderiram ao
projecto: o GAL italiano Allba do Sudoeste de Basilicata e
a Park World Tour Organization, da Suécia, que não é um
GAL. Os GAL aperceberam-se de que um elemento essencial do projecto era as diferenças culturais, que têm de ser
compreendidas e aprofundadas para assegurarem o nível
de inovação necessário.

•

uma metodologia pedagógica relacionada com a orientação;
• a base voluntária necessária.
No primeiro ano, o projecto já havia produzido resultados tanto a nível local como internacional, nomeadamente:
• um campo de orientação para 50 pessoas (italianas e
finlandesas);
• o desenvolvimento de pacotes educativos sobre orientação internacional para 70 professores, em Modena
(Itália);
• um pacote de formação técnica em orientação (Finlândia);
• a organização do «campeonato mediterrânico» e do
«Parc World Tour» em Basilicata (Itália);
• a criação de eventos turísticos relacionados com a
orientação, incluindo material promocional e um sítio
Internet: www.fi-ori.com;
• uma cartografia adaptada;
• a formação de instrutores de orientação para deficientes.
No que respeita ao trabalho voluntário proposto, a decorrer na Finlândia, o projecto envolve mais de 200 pessoas, que estão a trabalhar com uma série de associações
finlandesas. Em Itália, os projectos são executados com
recurso a pessoal remunerado e a voluntários.

Determinar objectivos e resultados para o
projecto

O projecto resultante, Orienteering- Sport and Innovation
(Orientação: desporto e inovação) é o primeiro projecto do
seu género, tendo-lhe sido fixados objectivos ambiciosos,
para se obterem determinados resultados. De acordo com
o modelo de projecto acordado, os objectivos e os resultados são os seguintes:
• a orientação como um passatempo, especialmente
para crianças e jovens:
• o início de uma colaboração inter-regional concreta;
• a transferência de conhecimentos em matéria de orientação;
• o desenvolvimento de competências internacionais
por parte dos intervenientes locais;
• iniciativas comerciais e de marketing em prol do sector
da orientação;
• o desenvolvimento do ecoturismo associado à vertente
turística da orientação;
• novas formas inovadoras de redes sociais;

A importância de Leader+ na cooperação

Neste projecto, a cooperação foi além daquilo que foi
proposto por carta ou discutido numa série de reuniões
internacionais. Verificou-se uma animada colaboração
quotidiana, que, como já se viu, deu frutos concretos. As-

De volta ao campo de orientação para prosseguir a formação
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sim, a transferência de conhecimentos, especialmente em
matéria de orientação, entre os jovens das diferentes regiões, é já um resultado tangível da cooperação e inclui: a
transferência de conhecimentos de orientação (organização de competições, trabalho técnico de cartografia, ensino e formação) entre as diferentes zonas geográficas e o
desenvolvimento do turismo desportivo e de actividades
comerciais.
Neste caso, Leader+ foi importante na criação de um
instrumento que permitisse a transferência de conhecimentos entre os parceiros no projecto e constituiu mais
um exemplo da forma como pode ajudar a desenvolver
um sector de “nicho” e a integrá-lo na estratégia de desenvolvimento rural de uma região. Sem Leader+ não teria sido possível a criação e a organização de eventos de
orientação em Basilicata e em Modena. Neste projecto, o
financiamento Leader+ foi utilizado de muitas formas diferentes, por exemplo, na criação e produção de material
promocional para o ecoturismo desportivo, no desenvolvimento do sítio Internet www.fi-ori.com e na produção de
diferentes pacotes de material educativo para professores
e de pacotes-piloto para turismo educativo.

Orientação: desporto e inovação
Estado-Membro: Finlândia
Região, distrito: Finlândia Ocidental,
Satakunta
Nome do GAL coordenador: Aktiivinen
Pohjois-Satakunta ry
População: 51 000
Superfície: 6 000 km2
Custo total do projecto: 65 000 euros
UE: 22 750 euros
Outros fundos públicos: 22 750 euros
Fundos privados: 19 500 euros
Período de elegibilidade do projecto:
1/2005-7/2007
Nome da pessoa de contacto: Krista Antila
Morada: Ruhkatie 79, 38800 Kankaanpää,
Finlândia
Telefone: (358-50) 520 63 96
E-mail: krista.antila@kankaanpaa.fi
Internet: www.fi-ori.com; www.pohjoissatakunta.fi/leader

Outros fundos públicos: 10 800 euros
Nome da pessoa de contacto: Gualtiero Lutti
Morada: Via Emilia Ovest, 101 41100 Modena
Telefone: (39) 059 82 11 49
Fax: (39) 059 38 00 63
E-mail: info@galmodenareggio.it
Internet: www.fi-ori.com; www.
galmodenareggio.it
Estado-Membro: Itália
Região, distrito: Região de Basilicata, Lauria
Nome do GAL: GAL ALLBA
População: 73 394
Superfície: 1 504 km²
Custo total do projecto: 150 000 euros
UE: 45 600 euros
Outros fundos públicos: 65 400 euros
Fundos privados: 39 000 euros
Nome da pessoa de contacto: Christian Merli
Morada: Contrada Seta,83 85045 Lauria (PZ)
Telefone: (39) 0973 62 90 83
Fax: (39) 0973 82 24 46
E-mail: allba@allba.it
Internet: www.fi-ori.com; www.allba.it

Estado-Membro: Itália
Região: Emilia-Romagna, Província de
Modena
Nome do GAL: Gal Antico Frignano e
Appennino Reggiano
População: 100 000
Superfície: 2 051 km²
Custo total do projecto: 54 000 euros
UE: 43 200 euros
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REINO UNIDO

Entrevista com Vanessa Vollans:
gestora de desenvolvimento rural e de programas,
grupo de acção local (GAL) East Riding of Yorkshire

Introdução

Em Setembro de 2002, a Senhora Vollans foi o primeiro
membro da equipa Leader+ East Riding nomeado para a
execução do programa e, em consequência, foi deslocada
do sudeste de Inglaterra, onde trabalha, para o organismo
responsável por Leader+, o East Riding of Yorkshire Council (autoridade local).
Com experiência anterior na área da formação (administração geral e aptidões interpessoais), transferiu-se
para o sector das pequenas empresas e para uma carreira
na área do desenvolvimento económico local, regional e
transnacional. Simultaneamente, dirigiu uma empresa sua
e foi responsável por uma instituição de solidariedade social.
Em Setembro de 2005, foi eleita membro do grupo director da rede Leader+ no Reino Unido, em representação
do norte e do leste de Inglaterra. Igualmente membro da
Unidade de Política e Parcerias Rurais, trabalha em estreita
colaboração com o Rural Pathfinder Manager (Gestor de
Orientação Rural) sub-regional de Humber e ocupa-se diariamente de questões ligadas ao desenvolvimento rural.
Enquanto responsável pela equipa Leader+, a sua experiência de vida nos sectores voluntário, público e privado
contribui extraordinariamente para a execução do plano
de desenvolvimento de East Riding, a todos os níveis. Embora sem qualquer experiência no âmbito de Leader I ou
II, conseguiu acelerar a execução de Leader+ sem comprometer a sua abordagem estratégica ou integrada.

Vanessa Vollmans, gestora de GAL, East Riding of Yorkshire

volvem qualquer actividade económica. Embora diversas
aldeias funcionem agora como dormitórios de Hull, muitas estão ainda ligadas à agricultura, o que reflecte a boa
qualidade dos terrenos agrícolas das planícies de Holderness e de partes dos Wolds. Esta zona é talvez a parte fisicamente mais remota do East Riding de Yorkshire, onde a
exclusão económica e social está na ordem do dia. As cidades de Driffield, Pocklington e Market Weighton servem
comercialmente as inúmeras belas aldeias dispersas pelos
campos. Tal como a faixa costeira, os Wolds são periféricos
em relação às principais redes de transportes e centros populacionais e são afectados por problemas de acesso e de
exclusão.

A região de East Riding em Yorkshire

East Riding, em Yorkshire, é uma zona predominantemente rural e o quinto condado menos povoado de Inglaterra.
Um pouco mais de metade da população vive em comunidades com uma população igual ou inferior a 10 000
pessoas, contra 20% em Inglaterra, e 95% das terras são
utilizadas na agricultura.
O East Riding rural comporta, grosso modo, três tipos de
zonas distintos: a faixa costeira, os Wolds e o interior, com
os grandes pólos urbanos de Hull, York e Doncaster. É uma
zona de grandes espaços abertos, dominada pela produção intensiva de cereais e semeada de pequenas aldeias.
A agricultura intensiva é parcialmente responsável pela
reduzida cobertura florestal da região (2,4% contra 7% em
Inglaterra). A planície costeira é baixa e é a costa europeia
que sofre a mais rápida erosão.
A zona de intervenção de Leader+ cobre 1 389 km² e
abarca 32 wards (circunscrições administrativas), com uma
população actual de cerca de 100 000 pessoas (actualmente, a região tem uma população total de 314 000 pessoas).
Na zona de intervenção do GAL, a taxa de desemprego
situa-se nos 3,1% (contra 3,7% na região de Yorkshire &
Humber), e 33% da população da mesma zona não desen-
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Contact Point: Sempre se interessou pelo desenvolvimento rural? O que o torna tão interessante para si?
Vanessa Vollans: A oportunidade de me dedicar, essencialmente, a questões relacionadas com o desenvolvimento
rural coincidiu com as perspectivas criadas pelo programa
Leader+. O meu trabalho no sudeste do país dizia respeito
a questões rurais em conexão com empresas (arranque e
expansão de empresas e fomento do espírito empresarial),
transportes e acesso aos serviços, infra-estruturas para crianças (em especial espaços para brincar e apoio aos que delas
se ocupam), incentivo ao trabalho voluntário e ao reforço das
competências, bem como questões relacionadas com o isolamento dos jovens e com a formação de grupos socialmente
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excluídos que queriam ou precisavam de desenvolver uma
actividade económica.
O programa Leader+, com os seus princípios norteadores, constituía, obviamente, uma fonte de financiamento
europeia, mas diferente (como eles dizem, «chega onde os
outros programas de financiamento não chegam»). Mas o
que mais me atraiu foi o facto de o desenvolvimento rural
oferecer, então como agora, a oportunidade de conjugar
actividades económicas, sociais e ambientais, para responder às exigências, por vezes imperiosas e contraditórias, do
nosso mundo rural.
CP: Na sua região, quais lhe parecem ser as questões
que mais preocupam os habitantes das zonas rurais?
Qual considera ter sido o maior contributo de Leader+
para a resolução dessas questões?
VV: A zona de intervenção do GAL enfrenta os problemas que
se prendem com o afastamento em relação aos serviços, o
isolamento e as consequências das mudanças operadas na
agricultura; contudo, possui características diversas e distintivas, que correspondem a outras tantas oportunidades. Este
aspecto foi essencial para garantir a viabilidade do plano de
desenvolvimento Leader+. A zona costeira contrasta com os
Wolds, em termos tanto de património natural como de património cultural, o que oferece, por exemplo, oportunidades
únicas na área do turismo e do lazer.
As cidades maiores são diferentes e integram comunidades costeiras e centros de comércio que servem o interior agrícola: todas possuem características distintivas e potencial
para um desenvolvimento harmonioso. Pequenas aldeias
tradicionais coexistem com aglomerados maiores, onde as
pessoas se deslocam para trabalhar. Existe toda uma gama
de actividades agrícolas, que vão da produção de cereais nos
Wolds (com os seus campos a perder de vista) à suinicultura
e à horticultura intensivas em Holderness. As actividades centradas na comunidade e o voluntariado variam, e estão mais
desenvolvidos numas zonas do que noutras. A maior parte
das cidades de maior dimensão dispõe de parcerias centradas na comunidade, que trabalham para satisfazer as necessidades das suas zonas e se apoiam numa vasta massa crítica
de pessoas e empresas. Alguns aglomerados populacionais
contam com uma proporção mais elevada de profissionais
reformados que prestam trabalho voluntário. Ora, estes aspectos, combinados com uma população e uma gama de
recursos mais vastas, garantirão massa crítica suficiente para
viabilizar, a longo prazo, a zona de intervenção do GAL.
O programa Leader+, com a sua abordagem pró-activa através do GAL e da equipa Leader+ de East Riding,
conseguiu reunir grupos, indivíduos e organizações interessadas, de uma forma inédita, o que facilitou consensos
ou identificou oportunidades locais, quer se trate de projectos de transportes com uma abordagem integrada das
parcerias comunitárias, de métodos agrícolas compatíveis
com a vida selvagem, da sensibilização para os alimentos
locais ou das potencialidades turísticas das igrejas e do
património. A conciliação de abordagens «descendentes e
ascendentes» através dos princípios-chave de Leader, geridos pelo GAL, conduziu à elaboração de um programa de
actividades integrado e ao lançamento de iniciativas centradas na comunidade sustentáveis a longo prazo.
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Os acidentados Wolds: uma das zonas típicas da região

CP: Trabalha actualmente em algum projecto por que
tenha especial predilecção? Pode dizer-nos qual é e as
razões da sua predilecção?
VV: É difícil destacar um projecto, quando em East Riding estão em curso 45 projectos, sobretudo porque o GAL adoptou
abordagens muito inovadoras para financiar projectos básicos de infra-estruturas essenciais (rede de pequenas cidades,
participação da comunidade e reforço das capacidades e redes de comunidades e empresas — Combine), que constituíram a pedra de toque do programa de East Riding. No entanto, estamos particularmente orgulhosos dos projectos «St James Church — A Heritage Centre for the Wolds» (Igreja de St.
James — Um centro de património para os Wolds») e «East
Riding Historic Churches» (Igrejas Históricas do East Riding)
(www.eychurches.org.uk), que encerram todo o «espírito»
Leader e os seus princípios-chave. Este projecto foi abordado
numa edição anterior da Newsletter da rede do Reino Unido,
em que sublinhei a forma como o GAL East Riding havia facilitado, de forma pró-activa, a aproximação entre património,
igrejas, turismo e grupos empresariais interessados.
Esse trabalho foi realizado com o objectivo de colaborar com intervenientes importantes no desenvolvimento
de uma estratégia susceptível de realizar as potencialidades do nosso património através de uma abordagem integrada e estratégica tendente a maximizar o potencial
económico das possibilidades de exploração turística. Este
projecto ilustra uma verdadeira «abordagem ascendente,
centrada na zona e com parcerias locais» de uma das nossas potencialidades de desenvolvimento do turismo e de
criação de riqueza.
Foi constituído recentemente um grupo específico
composto por representantes da comunidade altamente
qualificados e informados para gerir a execução e a sustentabilidade a longo prazo do turismo centrado em igrejas
na nossa região — o que, na prática, constitui um exercício
de reforço das capacidades! Após uma aplicação bem sucedida do grupo no Heritage Lottery Fund, foi designado
um funcionário para trabalhar nas instalações da autoridade local com a equipa responsável pelo turismo, que está
incluído na folha de pagamentos/sistemas de gestão da
Comissão Regional das Igrejas e reporta directamente ao
recém-criado Comité de Gestão.
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CP: A inovação tem sido um princípio fundamental de
Leader+. Considera este aspecto muito importante na
política de desenvolvimento rural em geral?

A abordagem inovadora dos circuitos das igrejas consiste no facto de não se limitarem a integrar unicamente
as igrejas, mas criarem «anéis de turismo» baseadas numa
parceria sectorial com intervenção ao nível dos transportes rurais, dos solares (públicos e privados) e dos itinerários
do património para ciclistas. Todos são projectos apoiados
por Leader+ e fazem parte da nossa «família Leader», como
a tratamos localmente. Garantiu também fundos do sector
privado para manter o seu regime de pequenos subsídios.
O intenso trabalho necessário para desenvolver e executar
com êxito um projecto Leader (fiel a todos os seus princípios) foi muito evidente neste projecto (decorreram dois
anos entre a ideia e a concretização), mas valeram a pena
todas as horas que a equipa Leader+ e o GAL nele investiram e continuam a investir.

VV: O GAL East Riding of Yorkshire adoptou, desde o início,
uma interpretação muito lata do princípio de «inovação»,
sobretudo porque havia a necessidade, mais fundamental,
de procurar as riquíssimas potencialidades inexploradas da
nossa região. A região não tinha experiência adquirida com
Leader I ou II, e havia uma clara falta de «cultura empreendedora» na maior parte da zona de intervenção do GAL, que,
até então, não havia angariado fundos significativos para o
desenvolvimento ou a revitalização rural. A capacidade de
gerir localmente o conceito «relativo» e a aplicação prática
do «princípio da inovação» não foi descurada pelo GAL, que
os aplicou num contexto muito local, com base no conhecimento e na nossa especificidade local.
O princípio de inovação permitiu ao GAL e à equipa
Leader+ abrir caminho a novas formas de pensar e de
cooperar nas nossas comunidades e parcerias rurais. Ajudou a eliminar barreiras entre «pequenas cidades» e incentivou as pessoas a «correr riscos» de forma informada.
De um modo geral, o GAL procurou novas formas de fazer
as coisas, ao mesmo tempo que aproveitava as oportunidades de aplicar boas práticas. Contudo, a oportunidade
de consolidação pode ser também inestimável. É como
ponderar o incentivo das experiências das comunidades e
continuar a executar eficazmente o programa. Bem, ninguém disse que gerir o programa Leader era fácil!

CP: As pessoas procuram no Leader+ ideias sobre boas
práticas, especialmente nos novos Estados-Membros.
Quais são para si os mais importantes critérios para definir boas práticas e porquê?
VV: Uma das principais características do modelo Leader são
as parcerias na zona do GAL, responsáveis por identificar e
responder às necessidades de desenvolvimento locais e que,
em consequência, reforçam as oportunidades rurais na nossa zona de «potencialidades inexploradas». Com o objectivo
de demonstrar «boas práticas», o GAL East Riding of Yorkshire
facilitou ao máximo projectos-chave, com base num processo decisório multissectorial e ascendente. Contudo, é evidente que a conciliação das abordagens «descendente» e «ascendente» é igualmente fundamental para o êxito do GAL, uma
vez que uma requer a estreita interacção da outra.
O reforço das capacidades dos membros do GAL East
Riding tem sido uma parte integrante da execução estratégica do programa. A participação em conferências,
eventos ou reuniões de âmbito mais vasto do que Leader+
tem sido encorajada, e os membros têm aproveitado ao
máximo as oportunidades que se lhes apresentam quando
são convidados para eventos ou reuniões de outros parceiros regionais ou sub-regionais importantes. Durante a
sua curta existência, o GAL East Riding tem feito parte de
uma «rede de organismos rurais», e o colapso desses sólidos alicerces seria um desperdício.
A associação de parcerias para a renovação de pequenas
cidades com outras organizações sectoriais ou temáticas e
peritos individuais permitiu a integração da agenda rural
mais vasta no programa — nem sempre explicitamente,
mas a equipa do programa garante-a de diversas formas.
O apoio profissional altamente qualificado a esta parceria
é essencial para que, desde o nível mais local, se faça ouvir
uma voz informada. A equipa «profissional» que trabalha
no programa incentivou, desde o primeiro minuto, a reflexão em grupo, a execução de projectos e a estratégia
adoptada, mas é agora que esse incentivo transparece,
a cada reunião, da alta qualidade das contribuições dos
membros para a discussão. A oportunidade de trabalhar
em estreita colaboração com os «Humber Rural Pathfinder
Trials» garante que este e outros modelos de boas práticas,
da estrutura às actividades do projecto, não se perderão e
informarão futuras estruturas de desenvolvimento rural.

CP: No que respeita às suas responsabilidades e experiência na execução de Leader+, gostaria de deixar
à administração nacional ou europeia alguma mensagem para o próximo período de programação?
VV: A experiência da aplicação de Leader+ em East Riding
tem apenas três anos, pelo que estes comentários iniciais
decorrem apenas dessa experiência local. A equipa Leader
funciona em instalações da autoridade local (Câmara de
East Riding of Yorkshire) situadas numa das nossas quatro
pequenas cidades. Enquanto gestora de programa, senti as
vantagens de fazer parte de uma autoridade «excelente»,
reconhecida a nível nacional, que obteve o galardão «Beacon» para o «desenvolvimento da economia rural» (também
conhecido como os «óscares» da governação local). É actualmente líder no estatuto de orientação rural para a região
(um dos oito modelos de ensaio e selecção para prestação de
serviços rurais). Estar na vanguarda do desenvolvimento rural, neste momento interessante e cheio de desafios, permitiu
a aplicação do modelo Leader a nível local e regional.
Ao nível muito fundamental da necessidade, ficou
demonstrado em East Riding que uma autoridade local
experiente e excelente está bem colocada para executar
programas. É considerada responsável, tem uma boa base
de sustentação e mecanismos de apoio (pessoal de apoio,
recursos TIC, normas de qualidade, oportunidades de formação, etc.) e foi essencial para manter bons sistemas financeiros e de comunicação. Estes elementos contribuíram
para minimizar os riscos, e em East Riding existiu, desde
o primeiro dia, capacidade de obter financiamento para
projectos, pois são muitos poucos os grupos comunitários
que podem reclamar despesas pagas, quando começam
sem qualquer liquidez.

→
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Ao nível dos projectos, requerentes e operadores continuam frustrados pela enorme quantidade de «papelada» associada ao programa Leader+, bem como pela quantidade
de comprovativos que têm de conservar. Embora estas exigências sejam perfeitamente compreensíveis, é necessário
normalizar os formulários de pedido de financiamento. É
importante referir que, apesar dos consideráveis esforços
envidados pela equipa, alguns requerentes potenciais desistiram de se candidatar. O imenso trabalho necessário para
reforçar as capacidades dos operadores dos projectos e para
gerir os requisitos contratuais não se reflecte no máximo de
15% previsto pelo programa para despesas administrativas.
Ao nível das parcerias do GAL, East Riding demonstra
bem que uma parceria constituída por intervenientes locais do meio rural incentivou as pessoas e as organizações
comunitárias parceiras a intervirem directamente no conteúdo e nas actividades do programa. Enquanto subgrupo formal da parceria rural de East Riding of Yorkshire, os
membros do GAL demonstraram a capacidade de tomar
decisões a nível local por parte de pessoas que compreendem, vivem e trabalham na nossa zona rural em meios voluntários, profissionais, públicos ou privados. Seria lamentável se não dispuséssemos de alguns dos membros e das
suas capacidades, experiência e competências.

Quero fazer parte de uma rede que colabora para criar
uma vertente estratégica estreitamente articulada, a par
de uma vertente de execução. Gostaria de garantir que os
princípios da abordagem «ascendente», integrada, estratégica e inovadora são interpretados de uma perspectiva
Leader em toda uma série de oportunidades. Se tal for o
caso, gostaria de fazer parte de uma equipa local integrada
e centrada nos utilizadores, que trabalhasse com uma verdadeira «parceria de execução local», responsável por uma
série de programas de execução integrada, com o objectivo de reforçar as oportunidades rurais da população de
East Riding e com a sua colaboração. Mudei-me para esta
zona para desempenhar esta tarefa e gostaria de aproveitar a oportunidade para aprofundar o meu trabalho em
benefício da população de East Riding.
Se tal não for possível, quero ser chefe da equipa de
concepção de formulários! Quero criar «papelada» e sistemas muito simples e muito baratos, para facilitar a vida
de todas as pessoas encarregadas de programas rurais, de
modo a que estas se possam concentrar na concepção e
na execução de projectos de qualidade (nós, os gestores
de programa Leader, nunca viramos as costas a um desafio)!
Fotografias cedidas pela unidade nacional da rede britânica

CP: Se pudesse escolher, que papel gostaria de desempenhar no âmbito da nova regulamentação aplicável
ao desenvolvimento rural? Até que ponto seria diferente daquele que desempenha actualmente?
VV: Para o futuro, considero essencial que a execução de
programas rurais adquira uma escala gerível e adequada,
tanto em termos geográficos como populacionais (com uma
cobertura realista). Entretanto, deve ser fomentado o empenhamento a nível regional, a fim de maximizar a possibilidade de a execução de programas rurais ser influenciada a um
nível muito local. Seria trágico perder-se o trabalho até agora
realizado, o reforço das capacidades e a experiência adquirida com Leader+ ao nível do nosso GAL local.
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A s mulheres e os jovens N O L eader +

ALEMANHA

Onde Leader+ está na moda!
Na zona rural de Kitzingen, os jovens preparam-se para a «vida real»
através de medidas educativas, de formação e de integração
grupo mais fraco, constituído por pessoas com deficiência
física ou mental, enquanto o outro grupo (mais forte) vai
ficando cada vez mais sensibilizado para as necessidades
dos outros. «Os jovens precisam de mais inspiração do que
a que conseguem obter todos os dias na escola para desenvolverem a sua criatividade e imaginação e aprenderem um
conjunto de regras básicas que os ajuda a adquirir aptidões
sociais», explica Christian Klose, gestor do «Geistliches Zentrum». A ideia de integrar diferentes grupos parece funcionar: em 2004, houve 10 000 pernoitas. «O facto de muitas
crianças quererem ficar mais uma semana ilustra bem quanto gostam do Jugendhof», afirma Christian Klose.
No entanto, os jovens não são os únicos beneficiários
do projecto. O programa também inclui excursões, como
visitas a museus, visitas guiadas a vinhas e caminhadas
de estudo da Natureza com guardas-florestais na vizinha
Steigerwald (floresta de Steiger). Além disso, o «Jugendhof
Schwanberg» adquire alguns dos géneros alimentícios
que consome a produtores da região, numa das diversas
sinergias que beneficiam a economia regional.
Adquirir competências através de trabalho voluntário
Desde a Primavera de 2005, a associação registada «Jugendpakt e.V.» (Pacto da Juventude) mantém o projecto
«Trabalho voluntário para qualificação», destinado aos jovens da circunscrição de Kitzingen. O seu objectivo consiste em conferir qualificações essenciais, através de um
curso especial por módulos, que ajuda os mais novos na
transição da escola para o mercado de trabalho, ao mesmo tempo que faculta uma introdução ao sector voluntário. Um módulo do curso, com a duração de três meses,

Por Maja Schmidt, coordenadora de GAL, ZIEL Kitzingen

Introdução

No Verão de 2002, o grupo de acção local (GAL) ZIEL pensava na forma de tornar a sua região mais atractiva em termos de estilo de vida e de economia, tanto para os seus
habitantes como para visitantes. Ou seja, pensava na forma de explorar melhor as potencialidades da região.
Nessa fase, ainda não pensava na juventude da região.
Mas depressa verificou que não fazia grande sentido discutir o futuro da região sem ter em conta a opinião dos
seus «futuros cidadãos». Apoiar os jovens e proporcionar-lhes uma perspectiva da região é agora um dos principais
objectivos do GAL, que lançou, entretanto, numerosos
projectos, especialmente dirigidos aos jovens. Os dois projectos Leader+ abordados em seguida prendem-se, para
além das suas vertentes educativa e de qualificação, com o
desenvolvimento de aptidões sociais.

Aproximar as pessoas

Um dos primeiros projectos Leader+ nas zonas rurais da
região de Kitzingen foi o «Jugendhof Schwanberg» (centro
juvenil do monte Schwanberg). Desde a sua abertura, em
Maio de 2003, os jovens com e sem deficiência podem passar tempo juntos neste parque de campismo para jovens.
Além disso, a coordenadora do projecto (uma associação
registada conhecida como «Geistliches Zentrum Schwanberg e.V.») trabalha com grupos de crianças e jovens da região, aproximando pessoas de contextos sociais, culturais
e religiosos diferentes. O projecto apoia o (denominado)
Deficientes e não deficientes passam tempo juntos no projecto
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culmina com a execução de um projecto de trabalho voluntário. No âmbito deste módulo, 12 a 15 jovens reúnem
regularmente e são acompanhados por um chefe de equipa e por instrutores. Para além de qualificações essenciais
em aspectos como competências comunicacionais e gestão de projectos, o curso desenvolve ainda a capacidade
de trabalhar em equipa, a tolerância e a autoconfiança, ao
mesmo tempo que os aproxima do mercado de trabalho.
Os jovens que participam regularmente obtêm um certificado no final do curso. O curso é divulgado nas escolas e
em associações e organizações juvenis.
Embora não tenham sido criadas aprendizagens profissionais, os jovens adquirem experiência dos «processos
de aprendizagem ao longo da vida» mais cedo do que adquiririam com os programas escolares normais. Também
as comunidades e as empresas locais podem tirar partido
desta inovadora oferta de ensino. Por exemplo, enquanto
as administrações locais beneficiam dos projectos de trabalho voluntário, as empresas podem seleccionar o seu
pessoal de entre um maior número de pessoas habilitadas
e mais bem qualificadas em áreas essenciais. Está previsto que, no futuro, as empresas coloquem aprendizes seus
nestes cursos voluntários.
O projecto «8 für 9 und 10M» foi um dos primeiros deste
género de projectos voluntários. Envolveu um grupo de
alunos do oitavo ano do ensino secundário, que organizou, de forma independente, um «cerimónia de entrega de
diplomas» para os alunos do 9.º e 10.º ano que deixavam
a escola. A organização implicou a definição do programa,
a preparação de uma refeição volante para 250 pessoas,
a organização de uma exibição de diapositivos para as
«turmas que partiam» e a concepção de um folheto. Desta
forma, os jovens, com o apoio dos seus chefes de equipa,
podem testar as aptidões recém-adquiridas em matéria de
gestão de projectos e eventos. Os primeiros resultados demonstram que, depois de começarem, os jovens não querem abandonar estes projectos voluntários.

Onde Leader+ está na moda!
Estado-Membro: Alemanha
Região, distrito: Franconia/ Baviera
Nome do GAL: Z.I.E.L. Kitzingen
População: 89 525
Superfície: 684 km²
Designação do projecto: Jugendhof
Schwanberg
Custo total do projecto: 2 337 000 euros
UE: 150 000 euros
Outros fundos públicos: 1 420 810 euros
Fundos privados: 766 190 euros
Período de elegibilidade do projecto:
10/2002-6/2003
Designação do projecto: Jugendpakt
Kitzingen
Custo total do projecto: 88 142 euros
UE: 44 071 euros
Outros fundos públicos: 21 600 euros
Fundos privados: 22 471 euros
Período de elegibilidade do projecto:
1/2005-12/2007
Nome da pessoa de contacto:
Maja Schmidt
Morada: Landratsamt Kitzingen,
Kaiserstraße 4
97318 Kitzingen
Alemanha
Telefone: (49-9321) 92 81 52
Fax: (49-9321) 92 81 55
E-mail: lag-ziel@kitzingen.de
Internet: www.kitzingen.de/wirtschaft/
lagziel/index.html ou http://lag-kitzingenufr.le-on.org/internet/lag

Um projecto recém-iniciado

Na Primavera de 2006, foi lançado um novo projecto destinado aos jovens, que prevê um intercâmbio de aprendizes
do sector gastronómico no âmbito da cooperação transnacional com a região suíça de Berner Seeland (a zona dos
lagos da região de Berna).

Fotografias cedidas pela unidade nacional da rede alemã

A gestão do projecto requer uma abordagem prática
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NOVOS ESTADOS-MEMBROS
Medida de tipo Leader+
na Polónia: reforço das capacidades
perar o tempo perdido e de preparar um bom sistema de
gestão e de execução. Não obstante, a sua principal prioridade consiste em ajudar as comunidades locais a prepararem-se para funcionar com eficiência no próximo período
de programação 2007‑2013. Atendendo à importância do
papel que a abordagem do tipo Leader+ irá desempenhar,
a Polónia decidiu concentrar-se, nos seus primeiros anos
na União Europeia, ou seja, entre 2004 e 2006, no reforço
das capacidades.

No quadro do programa operacional sectorial
(POS) «Reestruturação e modernização do sector
alimentar e desenvolvimento rural»

Tal como nos outros «novos» Estados-Membros que optaram pela sua execução, na Polónia, a medida do tipo Leader+ é executada como uma das medidas do programa
financiado pelo FEOGA, secção Orientação. Neste Estado-Membro, a medida POS 2.7, «programa-piloto Leader+»
tem por objectivo fomentar actividades em comunidades
locais e motivar estas últimas para desenvolver e executar
as estratégias locais de desenvolvimento das zonas locais.
As medidas de tipo Leader + são executadas ao abrigo de
dois regimes. O regime I tem por objectivo criar grupos de
acção local (GAL) e analisar o potencial de desenvolvimento
de zonas rurais. A iniciativa deverá partir das comunidades
locais e constitui a base para a definição de uma estratégia
integrada do desenvolvimento das zonas rurais (ISRAD).
As actividades específicas a executar no âmbito do regime I incluem: formação, divulgação de informações e actividades de aconselhamento e reforço do empenhamento dos
cidadãos rurais no processo de preparação da análise e das
estratégias de desenvolvimento das zonas rurais. Devem ser
acompanhadas da criação de parcerias público-privado.
No âmbito do regime II, logo que adquiram a experiência e a capacidade administrativa necessárias para gerir
fundos públicos, os GAL executarão as respectivas estratégias, que incluem a promoção das zonas rurais e o fomento da cooperação entre parceiros locais. Este regime
abrangerá ainda as actividades multissectoriais (exclusiva-

Por Andrzej Hałasiewicz, director adjunto da Foundation of
Assistance Programmes for Agriculture — FAPA (Fundação
dos Programas de Assistência à Agricultura)

A necessidade urgente de programas para
transformar as zonas rurais

As zonas rurais da Polónia apresentam enormes potencialidades de desenvolvimento. As suas gentes e as suas
comunidades, a par da riqueza do seu património cultural
e nacional, se devidamente valorizadas, podem ser contribuir, com benefícios mútuos, para o desenvolvimento
da Polónia e do resto da UE. Nestas circunstâncias, é extremamente importante que as políticas comunitárias sejam construídas de modo a explorar da melhor forma este
potencial. As zonas rurais da Polónia têm, pois, grande necessidade de actividades de tipo Leader+, na medida em
que estas podem, mais do que outras medidas, realizar o
potencial dos recursos locais existentes.
Ao contrário dos «antigos» Estados-Membros, a Polónia
ainda não teve a oportunidade de desenvolver a prática
ou de adquirir experiência de execução de programas. Em
consequência, é necessário procurar uma forma de recu-
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Ryszard Nawrocki, chefe da comunidade de Stare Miasto,
falando na reunião da parceria Leader em Stare Miasto,
em 6 de Dezembro de 2005

mente de tipo «soft»), especialmente as relacionadas com
o desenvolvimento do turismo, a protecção e a promoção
do ambiente natural, a paisagem e os recursos histórico-culturais, o desenvolvimento e a produção de produtos
regionais e as actividades de formação.
Resultante, em larga medida, de iniciativas empreendidas pelas comunidades locais no âmbito do regime I, e
executado no âmbito do regime II, o ISRAD determinará
as orientações de desenvolvimento para as zonas em
causa. As estratégias devem incluir, pelo menos, um dos
seguintes temas:
• aplicação dos novos repositórios de saber-fazer e de
novas tecnologias, a fim de melhorar a competitividade dos produtos e serviços desenvolvidos nas zonas
rurais;
• melhoria das condições de vida nas zonas rurais;
• valorização dos produtos locais, graças, principalmente, à melhoria do acesso ao mercado de pequenas
unidades de produção, em resultado de actividades
conjuntas;
• utilização dos recursos naturais e culturais, incluindo as
potencialidades de zonas abrangidas pela rede Natura
2000.
Todas estas actividades, incluindo formação e aconselhamento dos beneficiários finais, recebem uma subvenção que cobre 100% dos custos elegíveis.

candidaturas recebidas provinham das circunscrições administrativas de Małopolskie, Świętokrzyskie, Mazowieckie
e Podkarpackie. Após verificação formal e técnica, e tendo
em conta a atribuição de fundos, o comité director do POS
adoptou uma resolução (número 19/2005), na sua sessão
de 3 de Junho de 2005. Essa resolução incluía uma lista de
projectos, que o Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural aprovou em 14 de Junho de 2005. Foram,
desta forma, aprovados 174 projectos, para receber um
financiamento total de 22 810 611,20 PLN (dotação disponível para este regime: 5,575 milhões de euros) ().
Em meados de Março deveria ter sido anunciado um
concurso no âmbito do regime II, que dispõe de um financiamento total de 13,175 milhões de euros (1). Isto significa
que um mínimo de 80 grupos de acção local poderão executar as suas estratégias e obter um financiamento máximo de cerca de 750 000,00 PLN (187 500 euros).
O montante disponível não é suficiente para satisfazer
integralmente as necessidades, uma vez que as parcerias
abrangidas pelo regime I cobrem menos de 40% do território polaco e o regime II cobre apenas um terço das zonas
rurais da Polónia. Por conseguinte, no próximo período de
programação são necessários mais fundos para responder
ao entusiasmo dos grupos criados em resultado destes
regimes, bem como para apoiar o processo de criação de
novas parcerias.

Execução

Primeira reunião nacional de Leader: iniciativas
e GAL

O Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural
(autoridade de gestão do POS) delegou a responsabilidade pela execução da medida de tipo Leader+ na Fundação
dos Programas de Assistência à Agricultura (FAPA), que funciona como organismo de execução desta medida (bem
como das medidas «formação» e «serviços de aconselhamento») e possui muitos anos de experiência de execução
de programas regionais e de cooperação com autoridades
autónomas e com instituições locais.
O prazo para apresentação das candidaturas relativas
ao regime I terminou em 31 de Dezembro de 2004, tendo
sido apresentadas 248 candidaturas, num valor total de
31 194 184,58 PLN (7 698 276 euros). A maior parte das
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O primeiro encontro nacional das iniciativas e grupos Leader, intitulado «Programa Leader para o futuro das aldeias
polacas», decorreu em Falent, próximo de Varsóvia, em 16
e 17 de Novembro de 2005. A conferência foi organizada
pela Fundação «Fundo de Cooperação», programa Agrolinia, que ministrou formação regular a animadores de parcerias rurais desde 2002.
O encontro suscitou grande interesse e contou com
mais de 200 participantes, polacos e estrangeiros. No en(1) Fonte: Complemento de programação do POS apresentado à
Comissão Europeia.
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O campo das montanhas Tatra,
perto de Zakopane
EPA PHOTO EPA Janek Skarzynski

contro participaram igualmente
representantes de todas as actuais
parcerias de tipo Leader na Polónia, representantes do Ministério
da Agricultura e Desenvolvimento
Rural, as entidades administrativas,
as entidades com responsabilidades na gestão e na execução do
programa Leader, representantes
de organizações que apoiam o processo e representantes do Observatório Europeu Leader+
e da rede europeia ELARD. Esta manifestação foi seguida,
em 19 de Dezembro, de uma conferência organizada pela
rede polaca Leader+, seleccionada em Outubro de 2005 e
que deverá funcionar durante um período de dois meses,
a fim de desenvolver uma série de instrumentos de rede,
nomeadamente: uma revista, um folheto e um sítio Internet (www.leaderplus.org.pl), a partir do qual se acede a
uma base de dados que contém todos os beneficiários do
regime I.

•

Um exemplo de iniciativa

Os municípios de Stare Miasto e Rychwal começaram a
executar conjuntamente Leader+, com vista a estabelecerem um grupo de acção local e a definirem uma estratégia
integrada de desenvolvimento das zonas rurais. As questões levantadas na sessão conjunta do Conselho Municipal de Stare Miasto e do Conselho Municipal de Rychwal,
realizada em 6 de Dezembro de 2005, num novo ginásio
da Gimnazjum (escola secundária) de Stare Miasto, foram
as seguintes:
• No âmbito do regime I, o objectivo consiste em criar
o grupo de acção local denominado «Parceria para a
terra de Stare Miasto e Rychwal». A parceria irá cobrir
dois municípios adjacentes (unidades administrativas
nacionais), o de Stare Miasto e o de Rychwal, incluindo
empresários, associações e outros grupos locais. Serão
desenvolvidas actividades promocionais, como a distribuição de diverso material promocional, a colocação
de informações em painéis, a elaboração de um mapa
com «Sítios e monumentos de interesse histórico da
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terra de Stare Miasto e Rychwal», a realização de reuniões de informação com empresários e ONG e a promoção de produtos locais. Todo o projecto funcionará
em prol do estabelecimento da «Parceria para a terra
de Stare Miasto e Rychwal».
Os membros do GAL receberão formação sobre temas
como a promoção das zonas rurais, questões formais
inerentes ao estabelecimento de parcerias, criação e
registo de GAL. Além disso, o GAL participará num
workshop sobre a redacção de estatutos de associações, bem como em conferências sobre as actividades dos GAL e a cooperação intersectorial no âmbito
da parceria. O regime I apoiará a análise das potencialidades de desenvolvimento das zonas rurais, que
deverá ser empreendida pelas comunidades locais.
Esta análise constituirá a base para a elaboração de
uma estratégia integrada de desenvolvimento das
zonas rurais (ISRAD). Para concretizar este objectivo,
serão prestados serviços de aconselhamento, para
além de informações sobre actividade de formação
e de promoção. Todas estas iniciativas se destinam a
implicar os habitantes das zonas rurais no processo
de aprofundamento da sua percepção de desenvolvimento das zonas rurais e a criar parcerias entre o
sector público e o sector privado.
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Notícias – Notícias – Notícias

Seminário do Observatório Leader+:
«Valorizar os produtos locais»,
de 14 a 18 de Fevereiro de 2006,
em Grosseto (Toscana), Itália
GAL participa em projectos de cooperação interterritorial
e transnacional.

Criar os pressupostos para promover
o valor acrescentado

O primeiro orador da sessão plenária foi Carlo Ricci, consultor de desenvolvimento rural, que, de uma perspectiva
italiana, abordou as questões que os GAL devem ter em
conta quando definem uma estratégia tendente a promover o valor acrescentado. Referiu algumas das radicais mudanças culturais registadas na última década, como a queda abrupta dos preços de alguns produtos, a dependência
em relação aos pagamentos compensatórios, as mudanças
no nível do apoio da UE e a redução da mão-de-obra, sobretudo da mão-de-obra jovem. Referiu ainda o conceito
«gastronauta», que avalia um território pela sua identidade
gastronómica e que pode levar ao desenvolvimento de estratégias como «rotas dos vinhos». Estes elementos devem
ser considerados a par de outros, como a biodiversidade e
a capacidade da região (em termos de recursos humanos)
para desenvolver as suas potencialidades turísticas.
Todos estes aspectos podem exigir uma estratégia diferente e, em consequência, uma mudança dos comportamentos tradicionais em relação à qualidade dos produtos
e às marcas de qualidade, às relações tradicionais entre
produtores e consumidores, às novas tendências e ameaças na planificação regional, bem como formas diferentes
de comercializar produtos locais.
No seu discurso, Cécile Levret, do Euromontana, abordou a imagem de qualidade dos produtos de montanha
e a sua relação directa com o território, o que permite
comercializá-los como tradicionais, obtidos a partir de recursos naturais e locais, respeitadores das estações do ano
e ligados ao ambiente de montanha (clima e altitude). A
forte ligação entre tradição e ambiente parece contribuir
bastante para o êxito dos produtos de montanha e, por
esse motivo, foi possível desenvolver uma «European Charter for Mountain Quality Food Products» (Carta Europeia dos
Produtos Alimentares de Montanha de Qualidade).
Uma das principais ideias subjacentes à Carta é a de
que as qualidades dos produtos estão estreitamente asso-

O seminário decorreu num característico ambiente rural

Introdução

«Valorizar os produtos locais: inovação e acesso a mercados mais vastos» foi o tema deste seminário de três dias,
que decorreu entre 15 e 17 de Fevereiro em Grosseto, Toscana, Itália. Organizado pelo Observatório Leader+ e acolhido pelo GAL FAR Maremma, o evento ofereceu a mais de
100 GAL a oportunidade de perceber melhor a importância deste tema estratégico, através de uma série de apresentações, workshops e mesas-redondas. Com a presença
de representantes de 18 Estados-Membros, o seminário
foi igualmente uma ocasião para procurar novos parceiros para projectos de cooperação transnacional. Visitas a
projectos locais financiados por Leader+ deram aos delegados a oportunidade de descobrir de que forma aquela
zona, que corresponde a cerca de um quinto da região da
Toscana, está a «valorizar os seus produtos locais».
Entre apresentações e discursos de boas-vindas, Giovanni Alessandri, presidente do FAR Maremma, descreveu
as principais características da região, destacando a sua
riqueza em recursos e produtos locais, que se adequam
naturalmente ao tema central do GAL «valorizar os produtos locais». Contudo, para além da exploração de produtos
existentes, há também uma estratégia-piloto que inclui
a melhoria da qualidade de vida e a utilização de novas
tecnologias e saber-fazer. Para atingir estes objectivos, o
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Alguns dos produtos locais a que Leader+ acrescenta valor

ciadas às dos respectivos territórios de produção. O mapa
trata especificamente de produtos alimentares e visa não
só uma maior satisfação dos consumidores destes produtos como também a população local e os turistas que visitam estas regiões (consumidores territoriais). As empresas
e as explorações agrícolas que transformam recursos agrícolas primários para produzir produtos de montanha devem igualmente ter em conta a sua situação geográfica e
critérios de desenvolvimento sustentável. Assim, os métodos de produção devem respeitar o ambiente, nomeadamente a qualidade da água local, incentivar a manutenção
do património biológico, genético e cultural das zonas de
montanha, desenvolver os conhecimentos locais das zonas de montanha e assegurar a gestão das zonas rurais e
das suas paisagens.
A apresentação de Gerallt Llewellyn Jones, do GAL
Mentor Môn, Anglesey, Reino Unido, teve o mérito de encaixar todas as peças do puzzle. Apresentou diversos projectos do GAL, para demonstrar de que modo uma região
como a ilha de Anglesey, com poucos produtos locais,
utilizou Leader+ de forma inovadora e com êxito. Foram
desenvolvidos diversos «produtos locais», nomeadamente no âmbito do projecto «Mona Bauhaus», com vista
ao aperfeiçoamento de novos produtos para o mercado
mundial. Ao aplicar a filosofia Bauhaus original (), o GAL
adoptou uma abordagem inovadora em relação ao desenvolvi-mento de novos produtos. Este conceito foi aplicado
à natureza, ao património, aos recursos alimentares locais
e à iconografia e aos recursos locais. Para tal, retomou o
essencial do material e do design mais simples e reuniu
especialistas com percursos diferentes, para produzirem
protótipos para o grande mercado. Com uma série de produtos bem sucedidos, como uma gama de produtos de
banho baseada no património da ilha e nos produtos do
mar, bem como uma cadeira inovadora, a experiência do
GAL demonstra a importância de Leader para o desenvolvimento de produtos locais.
Uma série de workshops paralelos cobriu diversos temas

A zona de exposição constituiu um centro de interesse
para os delegados

horizontais relacionados com a «valorização dos produtos
locais»: inovação, rotas e produtos turísticos, artesanato,
acções de marketing conjuntas, viabilidade dos produtos
locais, produtos que beneficiam do apoio à agricultura,
reestruturação e marcas de qualidade, bem como um
«espaço aberto», em que os participantes podiam ouvir
apresentações sobre casos de estudo importantes e trocar
ideias e experiências com outros GAL. As principais mensagens foram apresentadas durante a sessão plenária da
tarde. As conclusões destas sessões de trabalho e outra
documentação da conferência podem ser consultadas na
secção «Eventos» do sítio Internet de Leader+ (http://www.
europa.eu.int/comm/leaderplus).

Visitas locais

No segundo dia da conferência, foi possível visitar os locais de projectos financiados por Leader+ no território de
intervenção do GAL anfitrião. Um dos projectos, Sapori
d’Amiata, é gerido por uma associação (Associazione Strada del vino Montecucco) criada em 2000. O projecto pro-

(1) Escola de arte e design avant‑garde, fundada na Alemanha, em 1919,
por Walter Gropius e encerrada em 1933 pelas autoridades nacionaissocialistas.
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Acolhidos por Giovanni Alessandri, presidente do FAR Maremma, o GAL anfitrião

Algumas palavras de Teresio Delfino, vice-ministro, Ministério
da Agricultura e das Pescas

move e desenvolve a castanha de Amiata por meio de um
trilho de descoberta das avelãs e de uma casa museu, a
qual permite entrever o estilo de vida tradicional e acolhe
um centro didáctico.
O segundo projecto, lançado no âmbito de Leader II
e prosseguido sob Leader+, é gerido pela Associazione
Strada del vino dei colli di Maremma (http://www.terreditoscana.regione.toscana.it/stradedelvino/ita/maremma.
html). O projecto promove e valoriza os produtos vinícolas
da região e, por intermédio de uma cooperativa, conseguiu
agrupar muito pequenos viticultores que, numa moderna
unidade de produção central, produzem e engarrafam
uma gama de vinhos locais sob um rigoroso controlo de
qualidade, para além de beneficiarem de actividades de
marketing conjuntas. Foi ainda visitado o museu do vinho,
na cidade vizinha de Scansano.
No terceiro dia funcionou uma «zona de cooperação»,
ao mesmo tempo que decorriam uma série de mesas-redondas, sessões individuais, uma exposição sobre um
projecto e uma demonstração do instrumento de busca
de parceiros. Um resultado positivo desta sessão foi a conclusão de um acordo de cooperação entre GAL da Finlândia, Itália e Espanha, que vigorará de 1 de Março de 2006 a
31 de Maio de 2007. Os parceiros são o GAL Peräpohjolan
kehitys ry (o parceiro coordenador, da Finlândia), o GAL
Valle de Ayora Cofrentes (Espanha) e os GAL Le Macine,
Cosvel, e Bradanica (Itália). O projecto é denominado MAP
[Moving around the Provinces (Circular pelas Províncias)]
e visa criar novas oportunidades no sector do turismo,

principalmente para PME (pequenas e médias empresas)
activas no sector. Numa fase posterior, uma rede de cooperação transnacional partilhará conhecimentos sobre
os diferentes tipos de produtos turísticos susceptíveis de
ser desenvolvidos, com base nos resultados dos projectospiloto nacionais individuais.
Na cerimónia de encerramento, usaram da palavra
Grazia Mammuccini, presidente da Azienda Regionale per
lo Sviluppo e l’innovazione nel settore agricole-forestale
della Regione Toscana (ARSIA) e Susanna Cenni, assessora
para a agricultura da região da Toscana. Ambas as oradoras
confirmaram a importância de economias rurais fortes e a
necessidade de manter políticas rurais integradas, já que
estas conferem a regiões como a de Maremma a possibilidade de desenvolverem a economia rural sem perderem a
sua identidade.
Por último, o seminário revelou outro aspecto da cooperação transnacional, com a inauguração do coro Leader+. Com uma versão própria da canção de John Lennon
«Imagine», revelou, em verdadeiro estilo Leader+, uma
inovadora abordagem ascendente do canto, que alcançou
o maior êxito junto do público.

Com um pouco de imaginação, o coro Leader+ canta em homenagem à iniciativa Leader
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Destaque
• Incrementar a inovação em Leader +
Melhoria da qualidade de vida nas zonas rurais
• Itália — A caravana da saúde: responder às necessidades de saúde de uma região
• Luxemburgo — Aprender a brincar: preparação para o mundo real no recreio da escola
Valorizar os produtos locais
• Grécia — Frixa: integrar produtos locais de qualidade
• Países Baixos — Intercâmbio rural em Noord Beveland
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Leader+ Magazine é uma publicação trianual editada pelo Observatório Europeu dos Territórios Rurais.
Leader («Ligações entre acções para o desenvolvimento da economia rural») é uma iniciativa comunitária lançada pela Comissão Europeia e coordenada pela Direcção-Geral da
Agricultura e do Desenvolvimento Rural (Unidade F3). Os conteúdos de Leader+ Magazine
não reflectem necessariamente a posição das instituições da União Europeia.
Conselho editorial: Observatório Europeu dos Territórios Rurais
Responsável: Uwe Lerbs, Comissão Europeia, DG Agricultura e Desenvolvimento Rural, Unidade F.3, 130 rue de la Loi, B-1040 Bruxelles

Optimizar a utilização dos recursos naturais e culturais
• França — Descobrir mesteres tradicionais no Alto Jura
• Áustria — Representar a história na sua região
• Reino Unido — Descobrir a rede «Igreja aberta»

Contribuições para esta edição: unidades nacionais da rede Leader+ e grupos de acção local

Utilizar os novos repositórios de saber-fazer e de novas tecnologias
• Portugal — Na proximidade imediata: uma estratégia de informação regional
• Espanha — Parques solares num cenário rural

Fotografia da capa: fotografia cedida pelo GAL belga Pays d’Anlier, de la Sûre et de l’Attert

Cooperação no desenvolvimento rural
• Irlanda e Reino Unido — Utilização criativa dos meios digitais: desenvolver as aptidões
dos jovens
• Finlândia e Itália — Orientação: combinar desporto e inovação
As mulheres e os jovens no Leader+
• Entrevista: Reino Unido — Vanessa Vollans, gestora de GAL, East Riding of Yorkshire
• Alemanha — Onde Leader+ está na moda!
Novos Estados-Membros
• País em destaque — Leader na Polónia: reforço das capacidades
Notícias Leader+
Seminário Europeu Leader+, Grosseto, Itália: valorizar os produtos locais

A presente revista da Comissão Europeia destina-se a promover o acesso do público
às informações sobre a iniciativa comunitária Leader+. O nosso objectivo é divulgar
informações exactas e actualizadas. Caso nos sejam assinalados erros, procuraremos
corrigi‑los. Todavia, a Comissão declina toda a responsabilidade quanto às informações contidas na presente revista, nomeadamente a nível dos dados financeiros relacionados com os projectos descritos e, em especial, da elegibilidade das despesas.
Os leitores devem, por conseguinte, tomar todas as precauções necessárias antes de
fazer uso destas informações, que utilizam por sua conta e risco.
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Comissão Europeia

iniciativa comunitária

Áreas de intervenção:
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Leader+ articula-se em torno de três vectores:
• Vector 1 — Apoio a estratégias territoriais de desenvolvimento rural integradas e de carácter
piloto, assentes na abordagem ascendente.
• Vector 2 — Apoio à cooperação interterritorial.
• Vector 3 — Colocação em rede.

Temas estratégicos prioritários:

Os temas prioritários estabelecidos pela Comissão para Leader+ são:
• Valorização dos recursos naturais e culturais, incluindo a valorização dos sítios;
• Melhoria da qualidade de vida nas zonas rurais;
• Valorização dos produtos locais, nomeadamente facilitando, através de medidas colectivas, o
acesso das pequenas estruturas de produção aos mercados; e
• Utilização de novos repositórios de saber-fazer e de novas tecnologias para tornar mais competitivos os produtos e serviços nas zonas rurais.

Beneficiários e projectos elegíveis:

O apoio financeiro de Leader+ é concedido a parcerias, grupos de acção locais (GAL), com elementos dos sectores público, privado e associativo, responsáveis pela aplicação dos programas
de desenvolvimento rural nos seus territórios. Leader+ tem em vista ajudar os agentes rurais a
repensarem as potencialidades a longo prazo das respectivas regiões. Incentiva a aplicação de
estratégias de desenvolvimento sustentável originais, integradas e de alta qualidade, bem como a
cooperação nacional e transnacional. A fim de concentrar os recursos comunitários nas estratégias
locais mais promissoras e para lhes dar o máximo impulso, o financiamento é concedido, de acordo com uma abordagem selectiva, apenas a um número limitado de territórios rurais. O processo
de selecção é aberto e rigoroso.
Ao abrigo de cada programa de desenvolvimento local, podem ser financiados projectos individuais adequados à estratégia da região. São elegíveis para Leader+ todos os projectos subvencionáveis ao abrigo do Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA), do Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e do Fundo Social Europeu (FSE).
Ao nível da tomada de decisões no seio de cada GAL, os parceiros económicos e sociais e as associações devem representar, no mínimo, 50% da parceria local.

Duração do período de programação:
2000-2006.

Destaque
Inovação em Leader +

Subvenção comunitária:

Um total de 5 046,5 milhões de euros, dos quais 2 106,3 milhões de euros (2 143,5 milhões de euros
após indexação intercalar) são financiados pelo FEOGA, secção Orientação, e o restante através de
financiamento público e privado.
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